ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
30. svibnja 2014. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Hrvoje Đaković, Tonček Kezele,
Anton Mance, Milivoj Rupe, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog
načelnika, Ivan Crnković – djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Skrad, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog
priopćavanja
Opravdano odsutni: Neopravdano odsutni: Dubravko Grbac
Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici, prije dnevnog reda, imaju pravo
postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog
načelnika.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je pred dva dana vodio Unicef-ovu ekipu u Županji za
pomoć djeci u poplavljenim područjima, te predlaže da se vijećnici odreknu naknade sa
današnje sjednice u korist djece sa područja Županje.
Oec. Milivoj Rupe pozdravlja prijedlog dr.sc. Josipa Grgurića, te ujedno postavlja
pitanje Načelniku kakvo je stanje u vezi plaćanja naknade za rad vijećnika, budući da naknade
nisu isplaćivane od sredine 2012. godine.
Prijedlog dr.sc. Josipa Grgurića su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da će naknade za rad vijećnicima biti isplaćene u
toku ove godine, a problem je što je prošla godina završena s minusom od 440 tisuća kuna, do
kojeg se došlo jer su zadržane redovne investicije, a veliki troškovi bili su za rad zimske
službe i ljetno održavanje cesta.
Mr.ph. Melita Rački-Burić postavlja pitanje da li se što radi po pitanju geronto
domaćica, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je program „Pomoć u kući“ do 30.
travnja ove godine funkcionirao preko Općine Brod Moravice, a kojeg je u najvećem dijelu
financirala Država. Kako je donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi, Država više neće
financirati navedeni program kao do sada, već su propisani određeni kriteriji za korisnike te
usluge, propisane su usluge s cijenama, te se sada vrši popis osoba koje bi koristile te usluge
koje će se dalje provoditi vjerojatno preko udruge Grada Vrbovskog koja ima licencu za
vršenje tih usluga.
Dipl.teol. Katarinu Bertović interesira kada će se postaviti ograda i malo sve popraviti
na dječjem igralištu kod škole i da li se planira preseljenje dječjeg vrtića u prizemlje.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da bi radovi na preseljenju vrtića trebali početi
krajem školske godine, a uređenje dječjeg vrtića izvršiti će se u suradnji s Hidrocentralom
Tribalj.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je dobila upit vezan za divljač koja dolazi na
igralište i dvorišta i koja je počela ugrožavati ljude, te bi molila da Vijeće donese odluku koju
bi proslijedili lovačkim društvima koje djeluje na našem području da se divljač odstrani.
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Ing. Josip Crnković izvješćuje da Ministarstvo poljoprivrede gospodari sa odstrelom
medvjeda te da je lovačko društvo uputilo zahtjev za povećanjem broja medvjeda za odstrel i
sada čekaju odgovor.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će se dopis uputiti Županijskom lovačkom
savezu, Ministarstvu poljoprivrede i lovačkim društvima koji djeluju na našem području.
Dipl.ing. Miru Đorđević interesira, budući da Pins radi na dosta projekata, a radi se o
dosta velikim iznosima, kamo se plasira taj novac, da li se ti svi projekti rade za potrebe
Općine Skrad, jer ima osjećaj da sav novac koji dođe na račun Pins-a ne odlazi tamo kamo bi
trebao, kao npr. Udruga „Pahulja“ koja je završila na sudu zbog nedostatka novaca,
neslaganja ljudi i nepostavljanja zrelih i pravih temelja da bi ona mogla saživjeti. Dipl.ing.
Miru Đorđević zanima zašto je to tako završilo, te bi molila da Pins podnese izvješće o svom
radu, te kamo odlazi novac koji se dobiva od ministarstava, HGK, Općine Skrad i slično.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da nije znao da je udruga „Pahulja“ na sudu i zašto,
te upoznaje vijećnike da je ta udruga osnovana sa svrhom da nezaposlene žene postanu
zaposlene i da svojim radom zarade neki novac, te da je sve bilo u redu dok su radile na
javnim radovima i dok su za vrijeme javnih radova istovremeno radile u udruzi i izrađivale
suvenire za Zeleni vir, a kada su trebale same raditi počeli su problemi. One su prošle godine
uprihodovale iznos od 40.000,00 kn koji bi trebao biti na računu udruge, a na način da su se
vodile da rade na javnim radovima, a radile su za udrugu „Pahulja“, te Načelnik iznosi da
zaista ne zna zašto se bune i zašto su na sudu, i predlaže da ih se pozove na sjednicu Vijeća.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da će se za sljedeće Vijeće dostaviti izvješće o radu Pins-a,
koji je, s obzirom da im Općina Skrad godišnje doznači 50.000,00 kn ostvario jako puno, što
znači da si sami zarade za plaće i jedna je od najjačih firmi takve vrste.
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se prije sljedeće sjednice održi sastanak s
članicama Udruge „Pahulja“, te da se za iduću sjednicu dostavi i Izvješće o radu Pins-a.
Ing. Hrvoje Đaković iznosi da već od zime nema rasvjete u Griču, te moli da se nešto
oko toga poduzme, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da HEP raspolaže malim brojem
ljudi, k tome se još dogodila elementarna nepogoda, te da su uglavnom popravljena sva tijela
javne rasvjete, među kojima je i to trebalo biti riješeno. Načelnik Damir Grgurić ujedno
izvješćuje da je nedugo istekao i ugovor o održavanju javne rasvjete s HEP-om, te da je
raspisat natječaj za obavljanje te komunalne djelatnosti.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2013.g.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2013.g.
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2014.g.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za
2014.g.
7. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
8. Usvajanje Programa rada
8.1. Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo za 2013.-2017.g.
8.2. Odbora za gospodarski razvoj, turizam, malo i srednje poduzetništvo za 2013.2017.g.
8.3. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost za 2013.-2017.g.
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9. Savez izviđača Pule, Pismo namjere za najam doma u Bukov Vrhu
10. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Sporazum o osnivanju Ustanove –
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
11. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Izvješće o radu Centra za 2013.g.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Ukupni prihodi Proračuna za 2013. godinu bili su planirani u iznosu 5.516.900,00 kn, a
ostvareni su u iznosu od 4.446.868,18 kn odnosno 80,6 %, dok su rashodi bili planirani u
iznosu od 5.516.900,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.811.624,66 kn odnosno 87,2 %.
Manjak ostvarenih prihoda poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za
2013. godinu u iznosu od 444.581,33 kune Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u
2014. godini.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali mr.pharm. Melita Rački-Burić i dipl.ing. Mira
Đorđević, sa 8 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim glasom usvojen je
Godišnji obračun proračuna Općine Skrad za 2013. godinu.
Točka 3.
U uvodnom dijelu Izvješća o radu, Općinski načelnik navodi koje poslove obavlja
sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te u nastavku
daje detaljnije izvješće vezano uz područje financija, urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša,
komunalnog gospodarstva, prometa, područja odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i
osnovnog školstva, turizma, socijalne skrbi i zdravstva. Na kraju, u poglavlju Zaključak
Općinski načelnik je konstatirao da Izvješće za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.
godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine
Skrad, lokalne samouprave, a time i zadovoljavanje potreba građana, te da je načelnik uz
stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Skrad, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz
svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih
potreba mještana Općine Skrad.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić, sa 9 glasova za 1 usvojeno
je
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Skrad
za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.
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Točka 4.
Referent za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad Ivan
Crnković obrazlaže da se u izmjenu Proračuna Općine Skrad nije išlo zbog nekih financijskih
pokazatelja već zbog promjene metodologije proračuna.
Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 protiv usvojena
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu.
Točka 5.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju od 01.01. do 31.03.2014. godine
sredstva tekuće proračunske pričuve nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka
1) U razdoblju od 01.01.–31.03.2014. godine nisu korištena sredstva tekuće proračunske
pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-31.03.2014. godine.
Točka 6.
U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Skrad za 2014. godinu se članak 14.a
mijenja i glasi:
„U 2014. godini Općina Skrad će se zadužiti u iznosu od 1.850.000,00 kuna.
Ukupni očekivani iznos duga na kraju 2014. godine iznosit će 1.850.000,00 kuna.“.
Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 protiv usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu.
Točka 7.
Budući da je dosadašnja Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda prestala važiti, te je istekao i mandat članovima tog
Povjerenstva, predlažu se novi članovi Općinskog povjerenstva.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
1) U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području
Općine Skrad imenuju se: Josip Crnković, Skrad, Školska 14, Anton Mance, Skrad,
Selska 14, Josip Grgurić, Skrad, Goranska 27, Danijel Bertović, Skrad, Selska 6, Saša
Gorupić, Skrad, Tuška 5 i Igor Bukovac, Skrad, J.Blaževića-Blaža 14.
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2) Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: utvrđuje štetu za područje Općine te
organizira i usklađuje njezinu procjenu, surađuje sa županijskim povjerenstvom,
odnosno gradskim i općinskim povjerenstvima susjednih gradova i općina, potvrđuje
štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna
Općine, državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom
postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva, daje podatke za
proglašenje elementarne nepogode, županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema
redovitu postupku, za Općinsko vijeće i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o
štetama i utrošku sredstava pomoći.
3) Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Točka 8.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da su Odbor za prostorno planiranje, zaštitu
okoliša i graditeljstvo, Odbor za gospodarski razvoj, turizam, malo i srednje poduzetništvo i
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost dostavili svoje programe rada za 2013.2017. godinu koji su vijećnicima dostavljeni uz saziv.
8.1.) Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.ing. Mira Đorđević jednoglasno je
usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća program rada Odbora za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i graditeljstvo za razdoblje 2013.-2017.g.
8.2.) Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća program rada Odbora za gospodarski razvoj,
turizam, malo i srednje poduzetništvo za razdoblje 2013.-2017.g.
8.3.) Bez rasprave je jednoglasno usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća program rada Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost za razdoblje 2013.-2017.g.
Točka 9.
Savez izviđača Pule dostavio je pismo namjere za najam doma u Bukov Vrhu kojeg bi
uredili kao izviđački dom radi smještaja i organiziranih aktivnosti u prirodi djece i mladeži
(Grada Pule i Istarske županije) na period od 10 godina. Planiraju urediti kuhinju i sanitarni
čvor, te urediti sobe na katu doma koje bi financirali vlastitim sredstvima.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je usvojen
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ZAKLJUČAK
1) Temeljem Pisma namjere Saveza izviđača Pule za najam doma u Bukov Vrhu,
Komisija u sastavu: Damir Grgurić, Melita Rački-Burić, Igor Bukovac i Ivan
Crnković će u mjesecu lipnju 2014. godine održati sastanak s mještanima Bukov Vrha
na tu temu, te zatim o tome izvijestiti članove Općinskog vijeća.
Točka 10.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je zbog promjene naziva Centra za brdskoplaninsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije potrebno donijeti i Odluku o izmjeni
Sporazuma o osnivanju ustanove – Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ u kojem se
mijenja naziv ustanove (u Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ), da se programske
aktivnosti ustanove provode na temelju Studije – Program organizacije rada Centra, da
Upravno vijeće ima 16 članova, te se mijenjaju odredbe u vezi privremenog ravnatelja i
završne odredbe.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove – Centra
za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.
Točka 11.
Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ Stara Sušica dostavio je Izvješće o
radu Centra za 2013. godinu u kojem je detaljno opisano koje djelatnosti obavljaju, tko su
osnivači Centra, pridruženi članovi i suradnici, obrazloženi su organizacijska struktura i
programi koji su provedeni u 2013. godini, a to su: provedba i priprema EU projekata,
programi razvoja poljoprivrede na području PGŽ, revitalizacija i okrupnjavanje
poljoprivrednog zemljišta, projekt Stara Sušica, ruralni razvoj na području PGŽ i nastup na
manifestacijama. Ukupni prihodi Centra u 2013. godini iznosili su 3.400.337,71 kn, dok su
rashodi iznosili 3.344.571,56 kn.
Informacija je primljena na znanje.

Završeno u 19,40 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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