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Z A P I S N I K 
 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
05. srpnja 2019. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 19,00 sati 

 
 
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Zdravko  
               Grgurić, Milivoj Rupe, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan  
               Štimac 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog  
                         načelnika, Barbara Renka – predstavnik sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: - 
 
Neopravdano odsutni: Katarina Bertović  
 
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. 

G. Dušan Štimac postavlja pitanje u vezi izvođenja radova na izmjeni cjevovoda i 
zbog nestanka vode na Slemenu, dok se cisterna punila za Brod Moravice. 

Načelnik Damir Grgurić odgovara da se cisterna punila jedan dan zbog nestanka vode 
u Brod Moravicama, budući da je tako rekao djelatnik Komunalca zadužen za to područje, a 
kako bi područje Općine Brod Moravica imalo koliko toliko vode, jer u šumi konstantno puca 
cjevovod zbog dotrajalosti, što je i razlog radova na izmjeni cijevi, a očito i zbog korijenja. 
Načelnik Damir Grgurić nadodaje da vatrogasci nisu ništa radili na svoju ruku, već je sve bilo 
po nalogu djelatnika „Komunalca“, te naglašava da su vatrogasci pazili kako će točiti vodu 
upravo zbog nastanka „zračnog čepa“. 

G. Dušan Štimac iznosi da je ispred turističkog ureda kanta uvijek puna smeća i da 
nije zadovoljan s izgledom parka pogotovo sa skulpturom „Tunel“, na što načelnik Damir 
Grgurić odgovara da Općina redovito prazni kante, te da bi djelatnica Turističke zajednice 
također koji puta mogla kantu isprazniti, jer nam je svima u interesu da nam Općina izgleda 
uredno. Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da će izrađivač-autor skulpture izraditi novu 
skulpturu koja će se ponovno postaviti. 

Ivana Poljančić Beljan osvrće se na rezultate upisa djece u Dječji vrtić i postavlja 
pitanje da li postoji nekakva mogućnost da se sva djeca prime u vrtić i da li postoji mogućnost 
da se još nekoga zaposli. 

Načelnik Damir Grgurić odgovara da se na propisani pedagoški standard ne može 
utjecati, a kojeg se djelatnici vrtića i ravnatelj strogo pridržavaju i imaju pravo pozvati 
inspekciju. Nadodaje da postoji mogućnost da u jesenskom dijelu na stručno osposobljavanje 
dođe jedna odgajateljica i da se zatim poveća broj upisane djece u vrtiću. Načelnik Damir 
Grgurić upoznaje vijećnike da je raspisan natječaj za produljenje rada dječjih vrtića, koji se 
odnosi samo za vrtiće koji su samostalni, a ne koji djeluju pri školi, što znači da za naš vrtić to 
ne vrijedi. Načelnik Damir Grgurić još nadodaje da je ove godine situacija takva, a iduće 
godine će možda biti djece upola manje nego ove godine, te da je nezgodno kada netko 
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pokušava nešto mimo zakona progurati jer svi mi radimo neke svoje poslove u kojima se 
moramo pridržavati nekih normativa i standarda. 

G. Milivoj Rupe smatra da bi vlasnike kuća i vrtova trebalo potaknuti da pometu 
ispred svoje kuće i da na svom zemljištu obrezuju živice, uređuju voćke i kose travu, te da bi 
trebalo razgovarati s ljudima da održavaju svoje površine, a prije svega zakonski riješiti, tj. 
donijeti propis koji već postoji, ali bi ga trebalo doraditi, a koji bi također trebao obuhvatiti 
problem što kada snijeg padne s krova na cestu.           

Načelnik Damir Grgurić odgovara da je Odlukom o komunalnom redu propisano 
održavanje površina oko kuća, što bi trebala biti kultura svakog mještana, te izvješćuje da će 
Igor proći kroz Tušku ulicu, popisati objekte i vlasnike koji nisu uredili svoju okućnicu, 
poslati će im opomene i iza toga će ih se financijski sankcionirati, kao i do sada kako se 
rješavalo. Proteklih godina smo imali dosta ljudi na javnim radovima, pa je Općina uvijek 
uskakala, što ove godine nije takva situacija. U nekim situacijama je općina nemoćna, kao 
npr. sa g. Šporčićem iz Velikog Selca koji oko kuće ima puno automobila, jedino možda da 
ga se prijavi inspekciji da zagađuje okolinu.  

G. Dubravko Grbac postavlja pitanje da li ima nekih pomaka u vezi kupnje benzinske 
postaje u Skradu, te ga interesira razlog kašnjenja uplatnica za komunalnu naknadu tj. zašto su 
rješenja i uplatnice dostavljene tek u svibnju. 

Načelnik Damir Grgurić odgovara da se s dostavom uplatnica kasnilo jer su se morala 
izdati nova rješenja za komunalnu naknadu, te da je bilo problema s programom tj. firma koja 
nam održava programe nije na vrijeme uspjela programski to napraviti. Što se tiče benzinske 
pumpe, ponovno su vođeni razgovori s g. Krešićem koji je član upravnog ili nadzornog 
odbora INE, te se nada da će se u dogledno vrijeme nešto riješiti.    

 
 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
  

D n e v n i   r e d 
 

1. Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika 
člana u Općinskom vijeću Općine Skrad 

2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
3. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Skrad za 2019.g. 
4. Program proslave Dana općine Skrad 2019.g. 
5. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2019.g. 
6. Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu 
7. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2019.g. 
8. Program javnih potreba Općine skrad u sportu za 2019.g. 
9. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Općine Skrad u 

području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2019.g. 
10. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općine Skrad 
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad 
12. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
13. LRA Pins d.o.o., Zahtjev za davanje suglasnosti za nabavku rabljenog službenog 

vozila putem operativnog leasinga 
14. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2019.g. 

 
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se pod točku 15) uvrsti točka – Razno – 

Zamolba za rješavanje problema uzrokovanih baznom stanicom na obiteljskoj kući. 
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Dnevni red je s navedenom dopunom jednoglasno usvojen. 
 
 
Točka 1. 
 
Budući da je vijećnik Anton Mance podnio zahtjev za mirovanje mandata zbog 

osobnih razloga, stranke HDZ i HSS dostavile su prijedlog kojim za njegovog zamjenika 
predlažu g. Zdravka Grgurića iz Skrada, Veliko Selce 23. Predsjednik g. Ivan Crnković čita 
tekst svečane prisege, nakon čega g. Zdravko Grgurić izgovara riječ „prisežem“ i potpisuje 
svečanu prisegu.   

Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja 
dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Skrad. 

 
1) Utvrđuje se da je dana 03. lipnja 2019. godine započelo mirovanje mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Skrad Antonu Mance. 
2) Zamjenik člana Zdravko Grgurić počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća 

Općine Skrad dana 05. srpnja 2019. godine. 
 
 

 Točka 2. 
 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 
usvojen. 
 
 
  Točka 3. 

 
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu ukupni 

prihodi povećavaju se za 961.500,00 kn ili 12,7% odnosno s planiranih 7.595.850,00 kn na 
8.557.350,00 kn, dok se rashodi povećavaju za 1.176.500,00 kn ili 15,4% tj. s planiranih 
7.655.850,00 kn na 8.832.350,00 kn. Planirani primici od financijske imovine i zaduženja 
povećavaju se za 215.000,00 kn, odnosno sa 600.000,00 kn na 815.000,00 kn. Detaljnije 
obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna dao je načelnik Damir Grgurić. 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je usvojena  
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2019.g. 
 
 

Točka 4. 
 

Odbor za proslavu Dana Općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana Općine 
2019. godine. 12. srpnja bi se trebao organizirati Gorski kotar bike tour, te se prolaz kroz 
Skrad planira oko 11,00 sati, dok će se Festival malina održati 13. srpnja u Zelenom viru. 27. 
srpnja planira se organizirati malonogometni turnir „Svi za Dejana“, dok bi se 03. kolovoza u 
organizaciji „Jasle“ j.d.o.o. održalo natjecanje u pripremi gulaša u kotliću u Zelenom viru. 05. 
kolovoza bi imenovana delegacija, uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih 
branitelja položila cvijeće i zapalila svijeće na spomen obilježju Križ i grobu pok. branitelja 
Josipa Blaževića-Blaža, te bi posjetila obitelj Đaković. 10. kolovoza bi se u Domu kulture 
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održalo Otvoreno prvenstvo Gorskog kotara u šahu. Istog bi se dana na Skradskoj dragi 
organizirale dječje igre, a navečer bi se ponovno u Domu kulture organizirao „Pub-kviz“. 12. 
kolovoza bi se održala svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad na kojoj bi se izvršila 
dodjela javnih nagrada i priznanja Općine Skrad, Turistička zajednica bi podijelila nagrade za 
najurednije okućnice, a nastupila bi Klapa «Ris». Nakon njihovog nastupa bilo bi otvorenje 
izložbe Krešimira Račkog. Prije svečane sjednice bilo bi polaganje cvijeća i svijeća kod 
spomen obilježja Križ i na grob Josipa Blaževića-Blaža. Pučka proslava na gornjem 
parkiralištu održala bi se 14. kolovoza, dok bi se 15. kolovoza, na blagdan Uznesenja Blažene 
Djevice Marije na Nebo održala Sveta misa na Skradskom vrhu, te bi se organiziralo druženje 
uz domjenak za hodočasnike i goste na Hribcu. 17. kolovoza bi se na Skradskoj dragi 
organizirala specijalna izložba pasa II. i IX. skupine s dodjelom kandidature CAC-HR na 
Skradskoj dragi, dok bi se istog dana u Kuglani organizirao turnir u kuglanju. 18. kolovoza bi 
skradski planinari, nakon svete mise u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Skradu, organizirali 
okupljanje planinara i alpinista u čast Sv. Bernarda u Zelenom viru, a 24. kolovoza će se u 
organizaciji Udruge mladih „Initium“ organizirati koncert „WOODROCK“ na Skradskoj 
dragi. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Natali Ribić, ing. Tonček Kezele, g. Željko 
Grgurić, g. Dušan Štimac, g. Zdravko Grgurić, g. Milivoj Rupe i predsjednik Ivan Crnković, 
uz predložene izmjene:  da se Festival malina održi u Skradu, da će uz Gorski kotar bike tour 
okrjepa biti na Skradskoj dragi, te da će se kuglački turnir, umjesto 17. kolovoza, održati 16. 
kolovoza, jednoglasno je usvojen      

 
Program proslave Dana Općine Skrad za 2019. godinu. 

 
 

Točka 5. 
 

Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 01. 
srpnja 2019. godine razmotrio prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javnog poziva 
za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristigla su tri prijedloga i to: 

1) Općinski načelnik Damir Grgurić dostavio je prijedlog kojim predlaže da se 
Dječjem vrtiću Skrad dodijeli povelja s novčanom nagradom, povodom 45-te godišnjice rada 
i djelovanja za značajan doprinos odgoju i naobrazbi na području Općine Skrad; 
 2) Izvršni odbor Udruge umirovljenika Skrad dostavio je prijedlog da se Udruzi 
umirovljenika Skrad dodijeli javno priznanje za desetu obljetnicu rada; 
 3) G. Danijel Bertović, tajnik KK Skrad, u ime Kuglačkog Kluba Skrad dostavio je 
prijedlog da se javno priznanje ili nagrada dodijeli gosp. Jodipu Jeličiću za uspjehe u 
unapređivanju sporta u Općini Skrad povodom 40. godišnjice volonterskog rada u sportu.  

Odbor predlaže da se svim predloženima dodijele javna priznanja i nagrade i to: 
1) POVELJA S NOVČANOM NAGRADOM: Dječjem vrtiću Skrad; 
2) POHVALNICA: gosp. Josipu Jeličiću te Udruzi umirovljenika Skrad. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2019. godinu 
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Točka 6. 
 
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da Općina Skrad i dalje koristi kreditna sredstva, 

te da se donese odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu i 
Erste banci podnese zahtjev za korištenje istog, u iznosu od 150.000,00 kn. 
 Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o korištenju kratkoročnog 
okvirnog kredita po poslovnom računu. 

 
1) Općinsko vijeće Općine Skrad donosi odluku o podnošenju zahtjeva Erste banci d.d.  
    Rijeka, za korištenje kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu u iznosu od  
    150.000,00 kuna s rokom korištenja od godine dana. 
2) Saldo računa na dan 31.12.2019. godine mora biti pozitivan ili jednak nuli. 
3) Ostali uvjeti biti će definirani Ugovorom o korištenju kredita između Erste banke d.d. i  
    Općine Skrad. 
4) Ovlašćuje se Općinski načelnik da može potpisati Ugovor iz članka 3. ove Odluke. 
 
 
 Točka 7. 
 

U Proračunu Općine Skrad za 2019. godinu se za provedbu Programa javnih potreba 
Općine Skrad u kulturi za 2019. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 152.000,00 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 85.000,00 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 jednoglasno usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2019. godinu. 
 
 
 Točka 8. 
 

U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2019. godinu, sportskim 
udrugama se za sufinanciranje njihovih programa/projekata osiguravaju sredstva u ukupnom 
iznosu od 138.500,00 kuna i to: 5.000,00 kn za Šah školu «Goranka» Ravna Gora, 21.500,00 
kn za  KK «Polet», 15.000,00 kn za KK «Skrad», 55.000,00 kn za NK «Polet», 7.000,00 kn 
za PD «Skradski vrh» i 35.000,00 kn za SK «Polet». 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2019. godinu. 
 
 

 Točka 9. 
 

U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2019. godinu („Službene novine Općine Skrad“ broj 8/18) članak 4. 
mijenja se i glasi: 
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„Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2019. 
godinu sredstva za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad 
osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2019. godinu u iznosu od 394.500,00 kuna za 
sljedeće namjene: plaća odgajateljica i kuharice - 262.862,00 kn, doprinosi na plaću -  
43.372,00 kn, ostali rashodi za zaposlene (dar djeci, božićnica, regres za GO) - 8.100,00 kn, 
službena putovanja - 2.000,00 kn, troškovi prehrane djece u vrtiću /namirnice, struja, voda i 
dr./ - 37.915,00 kn, izdaci za energiju - 4.000,00 kn, izdaci za lož ulje za centralno grijanje                        
- 14.000,00 kn, ostali materijalni izdaci - 22.251,00 kn. 
 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dušan Štimac, g. Dubravko Grbac i 
pročelnica Nikolina Crnković Đorđević jednoglasno je usvojen 
 

Zaključak 
 

1) Od Osnovne škole Skrad potrebno je zatražiti pojašnjenje stavaka navedenih u 
Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige od djeci 
predškolske dobi za 2019. godinu. 

 
i  

 
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Općine Skrad 

u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2019. godinu. 
  
 
 Točka 10. 
 

Rješenjem o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općine Skrad 
predlaže se da se Anton Mance iz Skrada, Selska 14 razriješi dužnosti člana Odbora za izbor i 
imenovanja Općine Skrad, a da se za člana Odbora za izbor i imenovanja Općine Skrad 
imenuje Zdravko Grgurić iz Skrada, Veliko Selce 23. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojeno  
 

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor 
i imenovanja Općine Skrad   

 
1) Anton Mance iz Skrada, Selska 14 razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i 

imenovanja Općine Skrad. 
2) Za člana Odbora za izbor i imenovanja Općine Skrad bira se Zdravko Grgurić iz 

Skrada, Veliko Selce 23.  
3) Mandat člana Odbora traje do isteka redovnog mandata Odbora. 

 
 

Točka 11. 
 
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad predlaže se 
uvođenje novog koeficijenta za novo radno mjesto „Voditelj projekta „Žene za zajednicu““ 
koji iznosi 2,15.  

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, a u kojoj je ustanovljeno da 
je koeficijent za radno mjesto komunalni radnik pogrešno naveden, te da umjesto koeficijenta 
1,09 treba stajati 1,26, jednoglasno je s navedenom izmjenom usvojena 
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad. 

 
 
Točka 12. 
 
Odlukom o prvim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada izmijenjene 
su odredbe za koje je Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u postupku 
nadzora zakonitosti nad Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada uočio da nisu u skladu sa Zakonom 
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/16, 73/17 i 14/19) te Uredbom 
o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17).  

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala gđa. Ivana Poljančić Beljan jednoglasno je 
usvojena 

 
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
 
 
 Točka 13. 
 
 LRA Pins d.o.o. podnijela je Općini zahtjev za pismenu suglasnost za nabavku 
službenog vozila, budući da je dosadašnje službeno vozilo dotrajalo, a veliki godišnji kvarovi 
narušavaju sigurnost i dovode do velikih troškova održavanja. Rabljeno vozilo nabavili bi na 
operativni leasing kroz četiri ili pet godina otplate, a maksimalne vrijednosti od 68.900,00 kn 
s PDV-om.   

Bez rasprave jednoglasno je usvojena 
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad daje LRA PINS d.o.o. Skrad suglasnost za nabavku 
rabljenog službenog vozila putem operativnog leasinga u vrijednosti do 68.900,00 kn 
(PDV uključen) na rok od četiri godine otplate. 

 
 
 Točka 14. 
 
  Tekuća proračunska pričuva je za 2019. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, 
koja u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine nisu korištena. 
  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. – 30.06.2019. godine. 

 
1) U razdoblju od 01.01. - 30.06.2019. godine nisu korištena sredstva tekuće 

proračunske pričuve. 
2) Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za 

razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine. 
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 Točka 15. 
 
a) Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je na adresu Općine stiglo anonimno pismo sa  
    zamolbom za rješavanje problema uzrokovanih baznom stanicom na obiteljskoj kući u  
    Skradu, u naselju Veliko Selce. Naime bazna stanica T-Coma postavljena je na krovu jedne  
    obiteljske kuće već dugi niz godina, a isto tako već duže vrijeme stanovnici tog kraja  
    izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog te antene, jer je sve veći broj oboljelih od karcinoma,  
    te su postojeću baznu stanicu zamijenili još većom koja će emitirati još veće zračenje.      
    Podnositelj zamolbe traži od općinskog načelnika i vijećnika da zaštite mještane Općine  
    kako broj oboljelih ne bi bio još veći, te da se antena postavi izvan naselja.    
    Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali g. Željko Grgurić, g. Dubravko Grbac i g.  
    Dušan Štimac jednoglasno je usvojen 
 

Zaključak 
 

1) Za iduću sjednicu Općinskog vijeća treba ispitati sve zakonske mogućnosti kako bi se 
riješili problemi uzrokovanih baznom stanicom koja se nalazi na obiteljskoj kući na 
Veliko Selcu. 

 
b) G. Natali Ribić iznosi da svaki dan kada sina vozi u školu, na pješačkom prijelazu rijetko  
    koji auto stane jer svi brzo voze kroz Skrad, a kamioni samo protutnje, te se ne mogu niti  
    zaustaviti na pješačkom prijelazu, a djeca očekuju da će se vozila zaustaviti. G. Natali Ribić  
    interesira da li Općina može prema Hrvatskim cestama uputiti kakav dopis da se postave  
    ležeći policajci i trepteća svjetla zbog sigurnijeg prelaženja djece preko ceste. 
    Načelnik Damir Grgurića odgovara da će Općina uputiti zahtjev za postavljanje ležećih  
    policajaca i treptećih svjetala Republičkom inspektoru i Hrvatskim cestama. 

 
 
 

Zaključeno u 20,06 sati. 
 
 
 

 
Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                              Općinskog vijeća 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec. 


