IZVJEŠĆE O RADU OPĆINE SKRAD
ZA 2008. GODINU

Skrad, veljača 2009.
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Na temelju članka 9. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Skrad («Službene novine»
Primorsko-goranske županije broj 10/06.), Općinskom vijeću Općine Skrad dostavljam

Izvješće o radu Općine Skrad za 2008. godinu

Uvod
Kao što smo i predvidjeli u siječnju 2008. godine, najuspješniju, gotovo iznimnu 2007.
godinu nije se uspjelo nadmašiti u 2008. godini. Izostala je značajnija potpora Države, štoviše,
nije ostvareno niti ono što je bilo obećano. Unatoč tome, 2008. godina zabilježiti će se kao
druga najuspješnija godina poslovanja od formiranja općine 1994. godine, što nas ipak čini
donekle zadovoljnima. Godinu iza nas pamtit ćemo po značajnim komunalnim projektima.
Nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, kojim se ujedno rješava i izmjena
dotrajalih i azbestnih cijevi vodoopskrbnog sustava, te kompletna sanacija asfaltnih površina
prometnica, kapitalna je investicija koja će se rješavati kroz duži niz godina, a u 2008. godini
ostvarena je planirana etapa. Nerijetko se nailazilo i na probleme s vlasnicima zemljišta koji su
postavljali neopravdana očekivanja i uvjete, a što je donekle i otežavalo dinamiku radova.
Naime, neki vlasnici očekuju da će se riješiti svi njihovi problemi (oborinska odvodnja, pristupni
prilazi, asfaltiranje površina van ceste, rješavanje raslinja voćaka, živica i dr.), a što ovim
projektom uvijek i nije moguće. Najveća sredstva izdvojili smo u sanaciju i uređenje ceste
Hlevci-Hribac-Divjake, uz sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od
1.854.400,00 kuna, te uz pomoć Primorsko-goranske županije, ukupna vrijednost ove investicije
iznosi 2.726.897,99 kuna. Kao treća najznačajnija investicija u 2008. godini je potpuna
adaptacija kuglane u Skradu čime su stvoreni kvalitetniji uvjeti rada za dva kuglačka kluba a
ujedno je i upotpunjena ukupna ponuda sportskih sadržaja naše Općine.
Prihodi proračuna
Ukupni prihodi općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od 6.216.183,13 kn, odnosno
91,8 % planiranog.
Najznačajniji prihodi su porezni prihodi koji ukupno iznose 3.278.915,66 kn što predstavlja
53 % proračuna.
Slijede tekuće potpore sa ukupnim ostvarenjem od 1.705.369,98 kn ili 27 % proračuna
(potpore iz županijskog proračuna iznose nešto više od 1,21 milijuna kn, a potpore i pomoći iz
državnog proračuna iznose nešto više od 489 tisuća kn.
Potom slijede prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima s ukupnim
ostvarenjem od 825.172,26 kn odnosno 13 % proračuna, od čega su najznačajniji prihodi
komunalne naknade koje iznose nešto preko 345 tisuća kn i doprinosi za šume koji ove prihode
čine sa nešto preko 269 tisuća kn.
Prihodi od imovine ostvareni su sa ukupno 225.843,41 kunu što predstavlja 4 %
proračuna.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 180.881,82 kn
što predstavlja 3 % proračuna.
I ove godine možemo pohvaliti financijsku disciplinu pučanstva, osobito obveznika
komunalne naknade i naknade za groblje koji svoje obveze izvršavaju uredno i na vrijeme, pa
ostvarenje ovih prihoda iznosi 90,9 %.

2

Struktura ostvarenih
prihoda proračuna
Općine Skrad za 2008.g.

Struktura izvršenih rashoda
proračuna Općine Skrad za
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Materijalni rashodi 2.814.019,56 kn 40,6%
Nabava dugotrajne imovine 1.944.912,72 kn 28,1%

Prihodi od poreza 3.278.915,66 kn 52,7%

Rashodi za zaposlene 712.438,49 kn 10,3%

Tekuće potpore državnog i županijskog proračuna, te
fondova 1.705.369,98 kn 27,4%
Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propisima 825.172,26
kn 13,3%
Prihodi od imovine 225.843,41 kn 3,6%

Donacije i ostali rashodi 651.199,61 kn 9,4%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 180.881,82 kn 2,9%

Financijski rashodi 116.724,93 kn 1,7%

Potpore 465.409,65 kn 6,7%
Izdaci za zajmove 78.616,48 kn 1,1%
Naknade gradjanima i kućanstvima 144.804,13 kn 2,1%

Rashodi proračuna
Ukupni izdaci proračuna Općine Skrad za 2008. godinu iznose 6.928.125,57 kn, odnosno
85,8 % planiranih. U odnosu na 2007. godinu veći su za nešto manje od 100 kuna.
Najznačajniji pojedinačni izdaci u 2008. godini su sanacija ceste Divjake-Hribac-Hlevci u
koje smo uložili preko 872 tisuće kuna, izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda koju smo
sufinancirali sa ukupno 840 tisuća kuna, te ulaganje u adaptaciju kuglane u Skradu u što je
uloženo preko 622 tisuće kuna. Ova tri najznačajnija ulaganja u prošloj godini ukupno čine 1/3
ukupno realiziranih izdataka proračuna.
Podbačaj u realizaciji planiranih izdataka od 14,2 % odnosi se na nekoliko izdataka koji su
bili planirani ali tijekom 2008. godine nisu dovršeni. Tu spadaju: projekt izgradnje
vodoopskrbnog sustava Hlevci u visini od 650 tisuća kuna, financiranje izrade Urbanističkog
plana Skrad u iznosu od 210 tisuća kn, sanacija vodoopskrbnog sustava Buzin u visini od 30
tisuća kn i sufinanciranje sanacije deponije Sović Laz u visini od 30 tisuća kn.
Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava Hlevci započet je koncem godine, pa tijekom
2008. godine nije bilo dospjelih situacija za naplatu. Za taj projekt imali smo i obećanje
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ali je nažalost obećano
sufinanciranje izostalo.
Izrada Urbanističkog plana uređenja je u tijeku. Ovih dana organizirati će se prethodna
javna rasprava o koncepciji Plana, a tijekom 2008. godine nije bilo dospjelih financijskih obveza,
pa će se planirani iznos realizirati u ovoj godini.
Sanacija vodoopskrbnog sustava Buzin obuhvaća izgradnju nove vodospreme. Tijekom
prošle godine izvršen je odabir dobavljača opreme, ali radovi nisu dovršeni zbog loših
vremenskih prilika koncem godine, pa nije došlo do realizacije, već će se radovi izvršiti u
proljeće ove godine.
Sanacija deponije Sović Laz tijekom 2008. godine nije započeta, pa nisu niti korištena
predviđena sredstva. Sanacija bi trebala biti započeta ove godine ukoliko svi korisnici osiguraju
potrebna sredstva.
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Komunalni radovi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Tijekom 2008. godine Općina Skrad je svoj Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture izvršila sa 86,8 % plana (prošle 2007. godine ostvarenje je iznosilo
70,2 % plana). Izvršeni su slijedeći komunalni zahvati: završena je sanacija nerazvrstane ceste
Divjake-Hribac-Hlevci za što je utrošeno 873 tisuće kn, nastavljena je izgradnja sustava fekalne
odvodnje (840 tisuća kn), izvršena je adaptacija kuglane (623 tisuća), dovršena je sanacija
objekta svlačionica u Skradskoj dragi (239 tisuća), nastavljena je sanacija vodoopskrbnog
sustava Skrad (170 tisuća), izvršena je izgradnja aleje na groblju u Skradu (149 tisuća),
izvršena je sanacija krovišta Doma u Bukov Vrhu (83 tisuće), izvršena je sanacija
vodoopskrbnog sustava Pečišće (16 tisuća). Ukupno je u Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2008. godini uloženo 3.002.815,51 kn (u 2007. godini uloženo je
2.788.221,73 kn).

Radovi na sanaciji ceste Divjake-Hribac-Hlevci

Radovi na sustavu odvodnje u Goranskoj ulici

Završni radovi na izgradnji sustava fekalne odvodnje u ulici Grič

Radovi na sustavu odvodnje u Velikom Selcu
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Program održavanja komunalne infrastrukture
Ovaj Program je u 2008. godini realiziran sa 86,7% plana (u 2007. realiziran je sa 97,9%),
a ukupno je utrošeno 684.471,45 kn (u 2007. ukupno je utrošeno 644.371,04 kn). Izvorni prihod
za realizaciju ovoga Programa čini komunalna naknada koja je ostvarena sa 345.629,33 kn.
Pored komunalne naknade korištena su i ostala sredstva općinskog proračuna. I ove godine je
evidentno da je komunalna naknada dostatna za ostvarivanje tek polovice postojećeg
standarda održavanja komunalne infrastrukture.
Ovim Programom financirane su slijedeće potrebe održavanja komunalne infrastrukture:
utrošak električne energije za javnu rasvjetu (132,5 tisuća), održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete (13,6 tisuća), božićno-novogodišnja iluminacija (4,6 tisuća), čišćenje i održavanje javnih
površina (32,2 tisuće), uređenje parkova (38,9 tisuća), deratizacija i dezinsekcija (9,6 tisuća),
zbrinjavanje otpada groblja i staklene ambalaže, te naknada za odlaganje komunalnog otpada
Gradu Delnicama (27,8 tisuća), popravak nerazvrstanih cesta na području Općine (71,7 tisuća),
sanacija odvodnje u Velikom Selcu (44,8 tisuća), sanacija ceste i mosta u Hlevcima (44,5
tisuća), sanacija ceste za V. i M. Pucak (27,4 tisuće), ugradnja tampona na nerazvrstane
makadam ceste za Rogi, Pečišće, Žrnovac, Raskrižje i dr. (96,5 tisuća), ugradnja odbojnika u
ulici Grič (13,6 tisuća), zimsko održavanje cesta (83,7 tisuće), održavanje groblja u Skradu i
Divjakama (43 tisuće).

Otvorenje novouređene kuglane

Nova aleja na groblju u Skradu

Izmjena pokrova Doma u Bukov Vrhu

Uređena je svlačionica u Skradskoj dragi

Jedinstveni upravni odjel
Troškovi ovog razdjela obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih od 570 tisuća kn, te doprinose i
ostale rashode za zaposlene od 142 tisuće kn. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade za
službena putovanja, stručno usavršavanje radnika, uredski materijal, stručne knjige i časopise,
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troškove objave natječaja i općih akata, materijal za čišćenje i održavanje, električnu energiju,
motorni benzin, lož ulje, tekuće održavanje automobila, te sitan inventar i auto gume koji
ukupno iznose 190 tisuća kn. Usluge telefona i pošte, tekuće održavanje objekata i komunalne
usluge ukupno iznose 141 tisuću kn. Održavanje sustava automatske obrade podataka košta
37 tisuća kn. Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika koštalo je 57 tisuća kn, a tiskanja
Goranskog Novog lista 39 tisuća kn. Za korištenje pravnih usluga utrošeno je 37 tisuća kn, za
premije osiguranja 24 tisuće, a za ostale rashode poslovanja 64 tisuće kn. Bankarske usluge
stoje 9 tisuća, a proračunska pričuva iznosi 14 tisuća kn. Za stambenu pričuvu plaćeno je 5
tisuća, kao i za održavanje web stranice. Sudski troškovi iznosili su 50 tisuća. Državi je plaćena
naknada za pravo građenja na čestici Šiljar u iznosu od 12 tisuća, a za novi informacijski sustav
za upravljanje grobljima utrošeno je 16 tisuća kn. Za veterinarske usluge na provedbi mjera
suzbijanja bjesnoće i veterinarsko-higijeničarske službe ukupno je utrošeno 10 tisuća kn.
Geodetsko-katastarske usluge iznosile su 21, a Plan intervencija u zaštiti okoliša stajao je 19
tisuća kn.

Društvene djelatnosti i udruge
Društvene djelatnosti i udruge obuhvaćaju financiranje obrazovanja i socijalne zaštite,
kulture, sporta, udruge građana i političke stranke te vatrogastvo. Ukupni troškovi dječjeg vrtića
koji obuhvaćaju bruto plaću, poreze i doprinose te ostale rashode za zaposlene, materijalne
troškove koji obuhvaćaju električnu energiju, lož ulje i ostale rashode poslovanja te prehranu
djece u vrtiću, iznose 186,6 tisuća kn. Ovdje treba napomenuti da participacija roditelja djece u
vrtiću ukupno na godišnjoj razini iznosi u 2008. godini 35,2 tisuće kn, pa proizlazi da u ukupnim
troškovima vrtića roditelji sudjeluju sa 18,9 %. Program «Općina - prijatelj djece» obuhvaća
financiranje zdravstvene knjižice djeteta, poklon pakete za svu djecu predškolske i
osnovnoškolske dobi uz blagdan sv. Nikole, podmirenje troškova akcije «Prvi koraci u
prometu», nabavu knjiga nadarenim učenicima OŠ Skrad, dio prijevoza učenika i stipendije
učenicima i studentima u ukupnom iznosu od 52,2 tisuće kn. Socijalnim programom općine
financira se aktivnost Crvenog križa Skrad i Delnice, tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi, daje
se pomoć starijim i bolesnim osobama i štićenicima Doma u Radočaju, financiraju se udruge
oboljelih od multiple skleroze, civilnih invalida rata, invalida rada i udruge HVIDRA, novorođenoj
djeci daju se iznosi od 1.500 do 2.250 kn, pomažu se socijalno ugrožene obitelji u podmirenju
troškova stanovanja i dodjeli ogrijeva, a općinsku božićnicu primilo je 260 najstarijih stanovnika
Općine, u sveukupnom iznosu od 123,9 tisuće kn. Za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
izdvojeno je 3,7 tisuća kn. Kao donacija vjerskim zajednicama izdvojeno je 16 tisuća kn, šah
škola se financira sa 8,6 dva kuglačka kluba financirana su sa 33,7 a planinarsko društvo sa 6,8
tisuća kn. Za održavanje kuglane nabavljena je nova glancarica čija je vrijednost 10,1 tisuća kn.
Tijekom 2008. godine za nogometni klub «Polet» izdvojeno je 99,1 tisuća, a za skijaški klub
95,7 tisuća kn. Kulturno umjetničko društvo «Zeleni vir» sufinancirano je sa 45,2 tisuća kn,
udruga Skradska žena sa 63,4 tisuće kn, a za financiranje Državnog arhiva Rijeka i radove na
monografiji Skrada izdvojeno je 11,5 tisuća kuna. Političke stranke su financirane sa 9,9
udruženje umirovljenika sa 14, međuopćinsko udruženje antifašističkih boraca sa 2,7 a
Hrvatska Gorska služba spašavanja Delnice sa 4 tisuće kuna. Redovita djelatnost dobrovoljnih
vatrogasnih društava Skrad, Bukov Vrh, Divjake i Hribac objedinjenih u Vatrogasnu zajednicu
Općine Skrad, financirana je sa 169, redovita djelatnost Mjesne knjižnice financirana je sa 29,4
za županijski bibliobus je izdvojeno 18, a za potporu tiskanja knjige pjesama izdvojene su 3
tisuće kn.
Većina udruga koje djeluju na području Općine Skrad aktivno se uključila u organizirane
manifestacije kojih tijekom 2008. godine nije nedostajalo. Nabrojiti ćemo samo neke:
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TV emisija «Razglednice iz Hrvatske» iz Zelenog vira

«Susret s proljećem u Zelenom viru»

»Gorski kotar u metropoli»

«Biciklijada Skrad-Hlevci uz Međunarodni olimpijski dan»

13. Memorijal «Josip Blažević-Blaž»

Prijem odličnih učenika
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Turizam, poljoprivreda i poduzetništvo
Sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Općine Skrad iznosilo je 141,2 tisuće kn. Za
realizaciju projekta «Dani krumpira» utrošeno je 5, «Gorski sajam» potpomognut je sa 10, za
turističku promidžbu i kulturna događanja utrošeno je 37 tisuća kn, a za etapnu realizaciju Plana
razvoja turizma utrošeno je 60,2 tisuća kn. Sufinanciranje Poduzetničkog inkubatora u prošloj je
godini iznosilo 150 tisuća kn, a Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 20 tisuća. Učešće
Općine Skrad u Programu obnove trajnih nasada nabavkom sadnica iznosilo je 8,4 tisuća kn, a
Program poticanja razvoja malog gospodarstva realiziran je sa 40,2 tisuća kn.
Predstavničko tijelo
Za funkcioniranje Općinskog vijeća utrošeno je 38,7 tisuća, za rad članova Općinskog
poglavarstva utrošeno je 18,4 tisuća, za rad ukupno desetak povjerenstava i odbora utrošeno je
7,2 tisuća, dok je za ostale naknade za rad utrošeno 9,6 tisuća kn. Za troškove reprezentacije
utrošeno je 39,5, za organizaciju Dana općine 34,7, za memorijal Josipa Blaževića-Blaža 8,5, i
za obilježavanje blagdana 2,4 tisuće kn. Za nagrade i priznanja u 2008. godini utrošeno je 10,4
tisuća kn.
Otplata zajma
Općina Skrad koristi zajam u visini od 1 milijun kuna namjenski za financiranje dovršetka
Doma kulture. Zajam je realiziran s rokom otplate od 10 godina, te je tijekom 2008. godine za
otplatu glavnice i kamate utrošeno ukupno 107,6 tisuća kuna. Najamnina za korištenje
službenog automobila (leasing) godišnje iznosi 21,3 tisuću kn.
Pored spomenutog učešća Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u projektu
adaptacije ceste Divjake - Hribac - Hlevci, treba spomenuti i učešće Županijske uprave za ceste
u projektu adaptacije ceste Planina - Gorica, «Hrvatskih voda» i «Komunalca» Delnice u
projektu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, «Hrvatskih cesta» u projektu sanacije
prometnice D-3 Goranskom ulicom, te «Goran graditeljstva» u projektu adaptacije kapelice u
Gorici. Kada se iznosi ovih učešća pribroje ostvarenju prihoda proračuna Općine Skrad, može
se reći da je ukupni «bruto promet» u 2008. godini ostvaren sa preko 11,5 milijuna kuna.

Adaptacija ceste Planina - Gorica

Sanacija prometnice D-3 Goranskom ulicom
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Godine
Dopunska sredstva PGŽ

Dopunska sredstva RH

Tijekom 2008. godine usvojen je Plan intervencija u zaštiti okoliša, a započela je i izrada
već ranije spomenutog Urbanističkog plana uređenja naselja Skrad UPU 1 i izdvojenog
građevnog područja groblja. Također su usvojeni Plan razvoja poljoprivrede Općine Skrad i
Prostorno programska studija kompleksa na Šiljaru. Osnovan je Savjet mladih. Prostor bivših
vojnih objekata na Šiljaru dat je u novi zakup tvrtki «Trade mil» iz Zagreba koja bi u tom
prostoru trebala pristupiti izgradnji hotelskih kapaciteta s popratnim sadržajima visoke kategorije
za razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma. U tijeku je prva faza koja obuhvaća izradu projektne
dokumentacije i ishođenje građevne dozvole. Realizacijom ovoga projekta koji je od životnog
značaja za budući razvitak naše Općine, otvorio bi se značajan broj toliko potrebnih radnih
mjesta. Zadaća Općine Skrad je daljnji razvoj komunalne infrastrukture, između ostalog i u
funkciji naprijed navedenog projekta.
Usvojenim planom za 2009. godinu predviđeno je nastaviti izgradnju sustava odvodnje
otpadnih voda, pristupiti izradi projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda, nastaviti sa sanacijom i izgradnjom vodoopskrbnih sustava Skrad, Hlevci i
Buzin. Proračun za 2009. ima naglašenu socijalnu komponentu pa se pored postojećih
programa (naknade za novorođenu djecu, jednokratne socijalne pomoći, sufinanciranja rada
udruga HRVI, invalida distrofičara, slijepih, oboljelih od multiple skleroze, gluhih i nagluhih te
civilnih invalida rata, redovne aktivnosti Crvenog križa i dobrovoljnih darivatelja krvi, posjete
štićenicima Doma Radočaj, podmirenja troškova prehrane djece dječjeg vrtića, financiranje svih
troškova dječjeg vrtića, zdravstvene knjižice djeteta, akcije «Prvi koraci u prometu», poklon
paketa i predstave za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi uz blagdan Sv. Nikole,
sufinanciranja izleta polaznika dječjeg vrtića, te socijalnih slučajeva učenika i sudjelovanja vrtića
na riječkom karnevalu, financiranje nagrada učenicima i prijevoza učenika van pedagoških
standarda) uvode slijedeće novine i promjene (povećana su sredstva za socijalni program,
osigurana je općinska božićnica za 260 najstarijih osoba, pomoć za ogrjev dodjeljuje se
trostruko većem broju korisnika, dvostruko će se povećati stipendije i školarine za dvostruki broj
korisnika, ukinut će se participacija roditelja u troškovima vrtića, uvodi se djelomično
sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola, financiraju se dodatni vannastavni programi
Osnovne škole).
Osigurana su sredstva za sufinanciranje nabavke novog vatrogasnog navalnog vozila, za
nabavku novog namještaja za dječji vrtić, motokultivatora s priključcima za potrebe komunalnog
radnika, harmonike za potrebe rada folklorne sekcije. Sanirati će se divlja odlagališta Žrnovac i
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Sleme, financirati ćemo obnovu krova tornja crkve u Skradu te rekonstrukciju centralnog grijanja
u dječjem vrtiću itd.
Konačno, uvjereni smo da će se programi i projekti naše Općine nastaviti uspješno
realizirati. Potvrda ove tvrdnje temelji se na pregledu kretanja prihoda i rashoda od osnutka
Općine Skrad do danas, gdje je vidljivo da je stanje posljednjih godina dostiglo zavidan nivo.
Nadamo se nastavku odlične suradnje sa Primorsko-goranskom županijom i pojedinim
državnim i županijskim institucijama, čime možemo jamčiti da će se planirano i ostvariti.

KRETANJE PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA OPĆINE SKRAD
1994.-2008. po stanovniku
6.000,00

5.000,00

4.000,00
Prihodi

3.000,00

Rashodi

2.000,00

1.000,00

0,00
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Novoobnovljena kapelica u Gorici
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PREGLED OSTVARENJA PRORAČUNA OPĆINE SKRAD
1994.-2008.
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00

kn

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Prihodi

738.029,44

1.356.675,23

1.780.494,28

1.475.903,51

1.727.069,03

1.637.724,20

1.844.685,16

1.692.529,35

2.060.830,04

4.639.575,19

4.267.304,11

4.697.570,87

5.733.581,26

7.536.843,98

6.216.183,13

Rashodi

737.844,18

1.162.393,37

1.776.343,92

1.461.981,16

1.711.985,79

1.634.868,82

1.844.685,16

1.668.753,91

1.845.111,24

2.782.558,60

6.182.072,38

4.188.791,40

5.811.411,71

6.928.039,82

6.928.125,57

Godine

U Skradu, 10. veljače 2009.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Dubravko Grbac v.r.
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