ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
30. ožujka 2017. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele (od
točke 1.), Milivoj Rupe, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira
Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog
načelnika, Igor Bukovac – djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela, Vjekoslav
Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Boris Crnković
Neopravdano odsutni: Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Ivan Crnković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i iznosi da vijećnici,
prije dnevnog reda, imaju pravo postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća ili općinskom
načelniku.
Općinski načelnik Damir Grgurić izvješćuje da su vijećničke naknade isplaćene u 84%
od ukupnog iznosa, što znači da će do kraja mandata ili ranije biti isplaćene sve naknade.
G. Dubravko Grbac upućuje kritiku načelniku Damiru Grguriću kojom bi mu želio
skrenuti pažnju da je zakonska obveza iz članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o radu, a načelnik Damir Grgurić je zadnje izvješće dao za razdoblje 01.01.30.06.2013. godine, te ga interesira razlog zašto vijećnici nisu dobivali ta izvješća i da li je
koje izvješće u pripremi.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je malo po tom pitanju „zatajio“, iako je
podnošenje izvješća zakonska obveza ali ne podliježe sankcijama, te da će do kraja mandata
napisati izvješće i podijeliti ga vijećnicima i žiteljima Općine.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da Općina planira kandidirati projekt – Planinarski
dom na Rogima, koji je potrebno srušiti pa nanovo izgraditi, a za koji je Idejni i Glavni
projekt u izradi, pa se radi toga nije stigao pripremiti prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
za današnju sjednicu, te iznosi da bi se Općinsko vijeće trebalo zbog toga sastati još jednom
prije raspisivanja lokalnih izbora, a radi usvajanje navedene odluke.
Dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje kada se planira napraviti potporni zid u ulici
Vladimira Nazora, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da dolaze izbori i da će HDZ to
staviti u svoj program.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2016.g.
Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2016.g.
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016.g.
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5.
6.
7.
8.
9.

Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2016.g.
Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2017.g.
Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2017.g.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017.g.
10. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad za
programsko razdoblje od 2015. do 2020. godine
11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2016.g.
12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Skrad od
01.01.2017. do 31.12.2020.g.
13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2017.g.
14. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Plan poslovanja i programa Centra za
2017.g.

Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Klub vijećnika SDP-a dostavio prijedlog
da se dnevni red dopuni točkom – Inicijativa za donošenje Odluke o raspisivanju lokalnog
referenduma, na kojem bi referendumsko pitanje bilo: „Da li ste za, da se planirana sredstva u
iznosu od 3.060.400,00 kn, namijenjena za gradnju komunalne infrastrukture – nerazvrstana
cesta Hlevci – Mrzla kosa, prenamijene za pokretanje rada benzinske stanice i obnovu hotela
„Zeleni vir“ u Skradu?“. Predloženo referendumsko pitanje pojašnjeno je obrazloženjem u
kojem je navedeno da je Općina Skrad u Proračunu za 2017. godinu i projekcijom za 2018. i
2019. godinu te Planom razvojnih programa Općine Skrad za razdoblje 2017. do 2019. godine
za ulaganja na uređenju nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa koja vodi prema vikend
objektima u okolici naselja Hlevci, namijenila ukupno više od 3 mil.kuna i da smatraju da će
se na taj način utrošiti ogromna sredstva za namjenu koja nije od šireg značaja za većinu
građana Općine Skrad i stvoriti praksa da se ubuduće od Općine traži uređenje i asfaltiranje
nerazvrstanih cesta do vikend objekata, ma gdje se oni ubuduće izgradili, te da će se time
otvoriti i pitanja izgradnje druge komunalne infrastrukture (voda, odvodnja, struja, telefonija i
dr.) do pojedinačnih vikend objekata, a što nije i ne može biti interes Općine već tu
komunalnu opremu moraju financirati sami vlasnici vikend objekata. Klub vijećnika SDP-a
smatra da je za građane Općine Skrad daleko veći interes da se otvori benzinska stanica u
Skradu i da se planirana sredstva ulože u obnovu hotela „Zeleni vir“, dok za datum
održavanja referenduma predlažu dan održavanja lokalnih izbora čime bi se značajno smanjili
troškovi održavanja referenduma.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da se ne slaže s prijedlogom kluba SDP-a jer će se
cesta financirati sredstvima EU.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da iznos od 3 milijuna kuna nije točan, jer cesta košta
oko 1 milijun kuna te da se tim sredstvima ne može financirati kupnja benzinske stanice, niti
ih se može uložiti u obnovu hotela Zeleni vir, jer to nisu sredstva Općine, već sredstva koja se
kandidiraju na fondove EU i ne mogu se prenamijeniti. Nadalje načelnik Damir Grgurić
nadodaje da će se obnova hotela također kandidirati na natječaj EU, dok se za benzinsku
pumpu čeka objava novog nadmetanja na kojem bi cijena otkupa trebala biti 350.000,00 kn, te
naglašava da će Općina Skrad za kupnju benzinske pumpe morati utrošiti svoja sredstva, dok
će se za cestu Hlevci-Mrzla kosa utrošiti sredstva EU, ukoliko nam ih uopće odobre. Načelnik
Damir Grgurić naglašava da bi inače takav referendum podržao, ali nema smisla jer su
navedeni netočni podaci, a sredstva EU su namjenska i nije ih moguće prenamijeniti.
G. Dubravko Grbac iznosi da je u „Službenim novinama Općine Skrad“ broj 8/16
objavljen Proračun Općine za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu gdje su
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planirana sredstva za cestu Hlevci-Mrzla kosa u ukupnom iznosu od 3.060.400,00 kuna, kao i
u razvojnim programima.
Načelnik Damir Grgurić još obrazlaže da ta sredstva nisu osigurana, te da ih je Općina
morala planirati u svom Proračunu, što ne znači da će 2017. godine taj projekt zaživjeti, a da
bi taj projekt mogao zaživjeti, taj iznos treba pratiti i u sljedećim godinama, jer IPARDOVI
programi traju od tri do četiri godine. Načelnik Damir Grgurić ističe da nije točno da 600 m
ceste košta 3 mil. kuna, već je krivo iščitano ili zlonamjerno iščitano, te obrazlaže da kad se
neki projekt kandidira na natječaj potrebno je planirati iznos, te naglašava da to nisu sredstva
mještana, već sredstva iz fondova EU koja se ne mogu upotrijebiti za druge namjene.
Predložena dopuna Dnevnog reda - točka 15. – Inicijativa za donošenje Odluke o
raspisivanju lokalnog referenduma usvojena je sa 5 glasova za i 4 protiv.
Zatim je Dnevni red jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnici sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad su bez rasprave
usvojeni sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa.
Točka 2.
Ukupni prihodi Proračuna za 2016. godinu bili su planirani u iznosu 4.958.462,00 kn, a
ostvareni su u iznosu od 4.592.642,72 kn odnosno 93%, dok su rashodi bili planirani u iznosu
od 4.753.350,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.758.216,20 kn odnosno 79%. Manjak
ostvarenih prihoda poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za 2016.
godinu u iznosu od 131.359,34 kune Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u 2017.
godini.
Bez rasprave je sa 6 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana usvojen
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Skrad za 2016. godinu.
Točka 3.
Tekuća proračunska pričuva je za 2016. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn,
koja nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve
za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine.
1) U razdoblju od 01.01. - 31.12.2016. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine.
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Točka 4.
Prihodi za ostvarenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini bili su planirani u iznosu od 2.076.050,00 kn, a realizirani su u iznosu od
1.041.935,03 kn, odnosno 50,18%, dok je Program i izvršen u istom iznosu i to za:
rekonstrukciju ceste Rogi - Kupjak, otplatu glavnice zajma za rekonstrukciju ceste Sleme
Skradsko – Žrnovac, rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Žrnovac i kupnju hotela.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 9 glasova za i 1
suzdržanim usvojena je
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Točka 5.
Prihodi za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
bili su planirani u iznosu od 665.350,00 kn, a realizirani su u iznosu od 451.090,68 kn,
odnosno 67,80 %, dok je Program izvršen u istom iznosu, te su neki radovi izvršeni u nešto
manjem ili većem iznosu od planiranog, dok neki nisu uopće izvršeni.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Točka 6.
U Izvješću načelnika Damira Grgurića o namjenskom korištenju sredstava šumskog
doprinosa za 2016. godinu je naznačeno da na dan 31. prosinac 2016. godine ukupno
ostvareni prihod od šumskog doprinosa iznosi 101.242,33 kune, te da su sredstva šumskog
doprinosa korištena za rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Žrnovac (dio) u iznosu od
3.559,73 kn i tekuće održavanje cesta u iznosu od 97.682,60 kn
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić sa 8 glasova za i 2
protiv usvojena je
Odluka o prihvaćanu Izvješća o namjenskom korištenju sredstava
šumskog doprinosa za 2016. godinu.
Točka 7.
U Proračunu Općine Skrad za 2017. godinu se za provedbu Programa javnih potreba
Općine Skrad u kulturi za 2017. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 107.000,00 kuna i to:
25.000,00 kn za KUD «Zeleni vir» Skrad, 22.000,00 za Mjesnu knjižnicu, 20.000,00 kn za
Udrugu «Skradska žena» i 40.000,00 kn za turističku promidžbu i kulturna događanja, dok se
u svrhu zaštite spomenika kulture predviđaju sredstva u iznosu od 8.000,00 kn donacije
vjerskoj zajednici.
Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojen
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Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2017. godinu.
Točka 8.
U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2017. godinu sportskim
udrugama se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 137.500,00 kuna i to: 8.500,00 kn za
Memorijal «Josip Blažević-Blaž», 5.000,00 kn za Šah školu «Goranka» Ravna Gora,
13.000,00 kn za KK «Polet», 13.000,00 kn za KK «Skrad», 55.000,00 kn za NK «Polet»,
7.000,00 kn za PD «Skradski vrh», 35.000,00 kn za SK «Polet» i 1.000,00 kn za Biatlonski
klub «Skrad», a služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova takmičenja,
organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa i redovnog održavanja
sportskih objekata.
Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojen
Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2017. godinu.
Točka 9.
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka raspoređuju
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017. godinu, u Proračunu Općine Skrad za
2017. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.300,00 kuna za njihov rad, a ovom
Odlukom raspodjeljuju se sredstva u visini ½ planiranih sredstava u Proračunu, koja se
odnose na ovaj saziv Općinskog vijeća, a koja iznose 4.150,00 kuna. Za svakog člana
Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj
stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća
podzastupljenog spola. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 363,63 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od
36,36 kuna. Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća
podzastupljenog spola kako slijedi: Hrvatskoj demokratskoj zajednici - 2.218,14 kuna,
Socijaldemokratskoj partiji hrvatske 1.127,25 kuna, Primorsko-goranskom savezu - 399,99
kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 363,63 kuna.
Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojena
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017. godinu.
Točka 10.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o
zaštiti okoliša (“Narodne novine” 78/15) u srpnju 2015. godine te obzirom na odredbe Zakona
o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(“Narodne novine” broj 94/13) određeni su standardi u zaštiti okoliša i prirode te smjernice za
dostizanje ciljeva održivog gospodarenja otpadom. Također je stupio na snagu i novi Plan
gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine koji je u odnosu na
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prethodni plan značajno promijenio koncept upravljanja otpadom s posebnim naglaskom na
sprečavanje nastanka otpada, kompostiranje, ponovnu uporabu otpada i razvoj kružnog
gospodarenja otpadom. Planom propisane obveze JLS u sustavu gospodarenja otpadom
budući je na istima značajna odgovornost u dostizanju ciljeva što će predstavljati veliki
organizacijski i provedbeni izazov za jedinice lokalne samouprave.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić i g. Dubravko
Grbac, sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojena je
Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad
za programsko razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Točka 11.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, te je u Analizi stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Skrad za 2016. godinu zabilježeno da na području Općine Skrad u
2016. godini nije bilo ugroza, većih katastrofa i nesreća, te da nije bilo potrebe za
angažiranjem snaga civilne zaštite. Konstatirano je i da je stanje izrađenosti dokumenata iz
područja sustava civilne zaštite zadovoljavajuće, ali je potrebno pristupiti izmjenama
postojećih ili donošenju novih dokumenata, a kako bi se dokumentacija uskladila sa
zakonskom regulativom, kao i potpisivanju ugovora s pravnim osobama navedenim u Odluci
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine. Zabilježeno je i da je Općinski načelnik Općine Skrad u
2017. godini usvojio Poslovnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad, sukladno novom
Zakonu o sustavu civilne zaštite, dok će se ostale aktivnosti i/ili izmjene postojećih
dokumenata odvijati će sukladno Smjernicama. Kako bi se sustav civilne zaštite Općine Skrad
nadalje adekvatno osposobljavao za djelovanje, potrebno je snage usmjeriti prvenstveno na
obučavanje i uvježbavanje istog, a poželjno bi bilo održati, u suradnji s DUZS Područnim
uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje, kao i daljnje uvježbavanje postrojbe i
povjerenika civilne zaštite.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Analiza stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Skrad za 2016. godinu.
Točka 12.
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
Općinsko vijeće je u obvezi donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za
razdoblje 2017.-2020. utvrđeno je da je stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava
civilne zaštite zadovoljavajuće, ali da je potrebno pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju
novih dokumenata, kako bi se dokumentacija uskladila sa zakonskom regulativom, kao i
potpisivanju ugovora s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine
Skrad. Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i
drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite
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i spašavanja čiji je primarni cilj u 2017. i 2018. godini osposobiti Stožer za brzo i efektivno
djelovanje u kriznim situacijama, a svake dvije godine potrebno je održati veću terensku
operativnu vježbu, u suradnji s PUZS Rijeka, a kako bi se članovi Stožera upoznali s
cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i svojom funkcijom u istom.
Bez rasprave su jednoglasno usvojene
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Skrad od 01.01.2017. do 31.12.2020. godine.
Točka 13.
Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2017.
godinu planiraju se aktivnosti koje će u 2017. godini provoditi: Općinsko vijeće, Općinski
načelnik, Stožer civilne zaštite – Stožer zaštite i spašavanja, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Skrad, Hrvatski crveni križ, Postrojba civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i pravne osobe
od interesa zaštite i spašavanja, te se planira vježba evakuacije u Dječjem vrtiću Skrad i
Osnovnoj školi Skrad s ciljem edukacije djece u školi i vrtiću.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Skrad za 2017. godinu.
Točka 14.
U Planu poslovanja Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica za 2017.
godinu navedeno je da će Centar raditi na provedbi i realizaciji programa Centra, sudjelovati u
koordinaciji s LAG-ovima, prezentirati proizvode i projekte iz PGŽ u suradnji s LAG-ovima,
sudjelovati na sajmovima i organizaciji prezentacije i promocije autohtonih proizvoda putem
e-kataloga, pratiti natječaje iz programa ruralnog razvoja i pomoći zainteresiranim
poljoprivrednim proizvođačima u pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaje,
održavati matični nasad voćaka, trajnog nasada u Staroj Sušici, te kolekcijskog nasada
autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku, surađivati s
udrugom „Lovranski marun“ te riječkom nadbiskupijom na trajnom nasadu maruna u
Lovranu, organizirati edukacije za poljoprivrednike u suradnji sa savjetodavnom službom,
voditi evidenciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS, pomagati u pripremi
dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima,
provoditi mjere poljoprivrednog redara, realizirati koncepcije projekta Stara Sušica i pripreme
prijedloga u suradnji s PGŽ i održavati cijeli kompleks, te sudjelovati u povjerenstvima
temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ, a surađivati će sa osnivačima i pridruženim
članovima Centra. U financijskom planu za 2017. godinu očekivani prihodi i rashodi iznose
2.414.000,00 kn.
Informacija je primljena na znanje.
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Točka 15.
Budući da su vijećnici već upoznati s prijedlogom Kluba SDP-a o inicijativi za
donošenje Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma predsjednik Ivan Crnković otvara
raspravu.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da podržava referendumsko pitanje, ali sa istinitim
podacima, jer navedeni iznosi u prijedlogu Kluba SDP-a nisu točni, te još jednom naglašava
da se ne mogu sredstva EU namijenjena za cestu Hlevci-Mrzla kosa prenamijeniti za kupnju
benzinske pumpe ili obnovu hotela.
G. Dubravko Grbac smatra da vjerojatno u nekim drugim natječajima EU postoji
mogućnost da se kandidira za sredstva koja bi se mogla utrošiti za obnovu hotela i kupnju
benzinske pumpe što bi bilo prioritetnije i potrebnije većem dijelu građana, nego 600 m ceste,
te da se radi o tome što je Skradu potrebnije i prioritetnije. G. Dubravko Grbac se slaže da
treba iskoristiti sva sredstva koja su trenutno na raspolaganju i Općina u tom smjeru dobro
radi da prikuplja sredstva gdje god može, ali istovremeno treba naći neki model ili mjeru koji
se mogu iskoristiti za namjene koje su predložili. G. Dubravko Grbac ističe da u prijedlogu
Kluba SDP-a nema nikakve zle namjere ili podmetanja, već se radi o razmišljanju što je
građanima Općine Skrad u ovom trenutku potrebnije.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je cesta Hlevci-Mrzla kosa u trenutku raspisivanja
natječaja jedina imala pripremljenu svu dokumentaciju, te da bi bio sretniji da je
dokumentacija bila spremna za cestu Buzin-Kupjak, te je pitanje da li se Općina trebala
kandidirati na natječaj tu cestu, te da ako vijećnici smatraju da taj projekt nije trebalo
kandidirati, kandidatura se može povući. Načelnik Damir Grgurić nadalje iznosi da kada se
raspiše kakav natječaj za hotel, da će Općina svakako prijaviti projekt, a pitanje je da li će
nam svi projekti za koje je spremna dokumentacija i koje ćemo prijaviti, biti i odobreni jer je
Općina Skrad prerazvijena.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da se inicijativa na prvu činila u redu, ali slušajući
obrazloženje Načelnika, konstatira da i imamo ta sredstva da ih ne bi mogli prenamijeniti, te
pitanje koje bi se na referendumu postavilo pomalo nema smisla i ne zna što bi se
referendumom postiglo.
Dr.sc. Josip Grgurić postavlja pitanje kakav je ulog Općine, na što načelnik Damir
Grgurić odgovara da je nikakav, tek kada dobijemo pozitivan odgovor možemo provesti javnu
nabavu za izvoditelja radova, podignuti kredit, isfinancirati projekt i zatim čekati novce.
Ing. Tonček Kezele iznosi da nije protiv referenduma, ali ga interesira ako bude
referendum koje će točno biti pitanje i kako će izgledati obrazloženje, jer smatra da to pitanje
nema vrijednosti kada tih novaca nema.
Oec. Milivoj Rupe iznosi da se zna rezultat referenduma ako će biti postavljeno pitanje
kao u prijedlogu Kluba SDP-a, a sve za novce koje nemamo, te smatra da bi prije
referenduma svakako trebalo održati zbor građana na koji će doći dvadesetak ljudi.
Ivan Crnković iznosi da nije za referendum te smatra da benzinsku pumpu i hotel treba
što prije staviti u funkciju i pronaći druge izvore financiranja, da li iz vlastitih sredstava ili iz
sredstava EU.
Nakon rasprave Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za donošenje Odluke o raspisivanju
lokalnog referenduma nije prihvaćena sa 4 glasa za, 5 protiv i 1 suzdržanim glasom.
Dr.sc. Josip Grgurić na kraju sjednice upoznaje vijećnike o novoj manifestaciji „djeca
Gorskog kotara u Metropoli“ u organizaciji društva „Goranin“ jednog od najstarijih zavičajnih
društava u Zagrebu koja bi se trebala provoditi svake godine kako bi se i djeca Gorskog
kotara upoznala sa gradom Zagrebom, dok bi se na jesen provodila manifestacija „djeca
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Zagreba u Gorskom kotaru“ s ciljem povezivanja Gorskog kotara sa Zagrebom na neki drugi
način, a koju podržava i predsjednica Republike Hrvatske, te detaljnije obrazlaže program
manifestacije.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da dr.sc. Josip Grgurić nije iznio srž problema, tj. da se
radi o djeci dječjeg vrtića koja moraju imati pratioce a koji moraju sami snositi sve troškove, a
nekim roditeljima je to problem, na što dr.sc. Josip Grgurić odgovara da sva djeca s pratnjom
teta iz vrtića imaju sve plaćeno, a roditelji koji žele ići moraju sami snositi troškove.

Zaključeno u 19,15 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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