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Z A P I S N I K 
 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
29. studenog 2013. 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, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić,  
               Mira Đorđević 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog  
                         načelnika, Ivan Crnković i Igor Bukovac – djelatnici Jedinstvenog upravnog  
                         odjela Općine Skrad, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici  
                         sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: - 
 
Neopravdano odsutni: -  
 
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. 
 

Budući da pitanja nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći  
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Proračun Općine Skrad za 2014.g. 
3. Usvajanje: 

a) Projekcije proračuna za 2014. do 2016.g. 
b) Financijskog plana projekta – Sustav javne odvodnje Skrada 
c) Financijskog plana projekta – Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 

Sleme Skradsko – Žrnovac 
d) Financijskog plana projekta - Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 

Kupjak – Rogi 
e) Financijskog plana projekta - Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 

Gornja Dobra – Pečišće 
f) Financijskog plana projekta - Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 

Gornja Dobra - Žrnovac 
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2014.g. 
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. 
6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. 
7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. g. 
8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.g. 
9. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014.g. 
10. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014.g. 
11. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2014.g. 
12. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2014.g. 
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13. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske 
dobi za 2014.g. 

14. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za 
2014.g 

15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2014. g. 

16. Izvješće Stručnog povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih 
poslova zimskog održavanja lokalnih cesta na području Općine Skrad 

17. Granice između Općine Ravna Gora i Općine Skrad 
18. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, Stara Sušica, Suglasnost za promjenu 

naziva Centra 
19. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad 
20. Agencija za poljoprivredno zemljište, Imenovanje članova povjerenstava potrebnih za 

provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
21. Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 

mladih 
22. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Skrad 
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad  

 
Dr.sc. Josip Grgurić postavlja pitanje zašto točka dnevnog reda nije informacija u vezi 

objekata na Šiljaru, na što načelnik g. Damir Grgurić izvješćuje da je prošli tjedan održan 
sastanak u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom gdje su dali smjernice koje 
korake treba poduzeti tj. treba napraviti kompletni parcelacijski elaborat i cijepanje čestice, te 
da će produžiti pravo građenja na 50-60 godina, dok je do sada bio napravljen samo prijedlog 
diobe koji nije zadovoljavao na Katastru i Gruntovnici, te detaljnije obrazlaže pojedinosti sa 
sastanka. 

G. Dubravko Grbac iznosi da se u ono vrijeme tražilo upravo to što se napravilo – 
prijedlog parcelacije temeljem koje bi raspravili da li uopće mogu rješavati naš zahtjev da 
nam se dodijeli zemljište u tom dijelu, dok su odmah rekli da cijelu česticu nećemo moći 
dobiti jer je šumsko područje, te se nada da će sadašnja vlast u Državi imati razumijevanja da 
taj problem riješi. 

Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da bi želio da se cijeli predmet - kompleks Šiljar stavi na 
dnevni red jedne sjednice. 

Predsjednik Ivan Crnković iznosi da se nada, da ako se pozitivno riješi ta čestica za 
Općinu Skrad, da će i koncesionari dati svoj dio i da se više neće morati razgovarati o toj 
temi. 

G. Dubravko Grbac iznosi da je to i njihova intencija  jer su se bavili tim problemom 
osam godina, da mu je žao što se nije uspio riješiti, te da ne žele temeljem te točke nekoga 
samo kritizirati, već žele da se konstruktivnim razgovorom i njihovim doprinosom riješi taj 
problem. 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 
 

Točka 1. 
 

 G. Dubravko Grbac pohvaljuje zapisničarku koja uvijek zabilježi ono što je najvažnije 
i najbitnije u raspravi i nema nikakve primjedbe na zapisnik jer je korektan. 

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen. 
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 Točka 2. 
  

Prihodi Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu planirani su u iznosu od 
5.331.700,00 kn, a čine ih: prihod od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od 
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i ostali 
prihodi. Rashodi su planirani u iznosu od 7.180.700,00 kn, a raspodijeljeni su na 
funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća, komunalne poslove, 
društvene djelatnosti i udruge, turizam, poljoprivredu i poduzetništvo, nabavu dugotrajne 
imovine i dane zajmove. Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Klub vijećnika SDP-a 
dostavio tri amandmana na prijedlog Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu i to: 

1) nabava defibrilatora u iznosu od 13.500,00 kn 
2) povećanje pozicije 104. rashodovne strane koja glasi „Plan razvoja turizma“ sa 

50.000,00 kn na 100.000,00 kn 
3) nabava i montaža dva inverterska klima uređaja u iznosu od 13.000,00 kn. 
U raspravi dr.sc. Josip Grgurić smatra da je Odbor za proračun i financije trebao 

izvijestiti Vijeće o svojim stavovima i mišljenjima u vezi Proračuna i da se onda otvori 
rasprava, pa glasuje o amandmanima i proračunu, te bi molio da Odbor za proračun i financije 
podnese izvješće, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da on predlaže Proračun, a Vijeće 
je da o njemu diskutira, odbije ili ga prihvati, a rad Odbora ne utječe puno na Proračun.  

G. Dubravko Grbac smatra da onda Odbore nismo trebali niti imenovati, ako neće 
raspravljati o nekim materijalima, te iznosi da ima dosta pitanja jer je za Klub članova SDP-a 
Proračun neprihvatljiv iz nekoliko razloga i neće ga podržati također iz nekoliko razloga. Prvi 
je taj što nije razvojan i preslika je ovogodišnjeg Proračuna s nekoliko izmjena i novina, a u 
većini stavki je isti kao i ove godine, osim što se ponavljaju dobar dio stavki planiranih 
rashoda koji su trebali biti izvršeni ove godine, pa nisu izvršeni i prenose se u 2014. godinu, te 
misli da takav način rada nije dobar. U nastavku g. Dubravko Grbac postavlja pitanja vezana 
uz pojedine stavke prihodovne i rashodovne strane proračuna, koje je zatim načelnik Damir 
Grgurić obrazložio, te na kraju ističe da mu je jako žao što vijećnik Grbac nije ukazao na 
mogućnost dobivanja sredstava Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za nabavku 
traktora. 

Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da će predloženi Proračun podržati, te da ju je također 
povrijedilo što se nije upozorilo na mogućnost dobivanja sredstava od Centra za brdsko-
planinsku poljoprivredu. 

G. Dubravko Grbac iznosi da je Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu dostavio 
dopis kojim je pozvao općine i gradovi da dostave koje programe i projekte kane provoditi, 
što Općina Skrad nije dostavila, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da u tom dopisu nije 
bilo precizirano da je to za zimsku službu ili sl., a očito se negdje znalo da postoji ta 
mogućnost.        

Dr.sc. Josip Grgurić smatra da predloženi Proračun nije razvojan i pitanje razvojnosti 
je teško u jednoj oskudici, ali upravo oskudica mora izdvojiti nekoliko prioriteta i strateški 
pravac kojeg nema, a trebao bi biti turizam i sve ostalo podrediti tome. 

Nakon rasprave predsjednik Ivan Crnković na glasovanje daje amandmane Kluba 
vijećnika SDP-a, pa je prvi amandman za nabavku defibrilatora, nakon ponovljenog glasanja 
odbijen sa 5 glasova za i 6 protiv, drugi amandman - povećanje pozicije „Plan razvoja 
turizma“ je odbijen sa 4 glasa za i 7 protiv, dok je treći amandman za nabavku dva inverterska 
klima uređaja prihvaćen sa 6 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana.  

Zatim je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen  
 

Proračun Općine Skrad za 2014. godinu. 
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 Točka 3. 
 
1) Od 2014. do 2016. godine radi se projekcija proračuna za prihode i rashode i to prema  
    vrstama prihoda i rashoda, s izračunatim indeksima povećanja za pojedinu godinu. 
    U raspravi g. Dubravko Grbac smatra da je vjerojatno nemoguće da se projekcija proračuna  
    ostvari u takvom planu, te kada se uspoređuje s planom investicija onda se vidi da  
    dokumenti nisu usklađeni. 
    Nakon kraće rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojena je 
 

Projekcija proračuna za 2014. do 2016. godinu. 
 
2) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) prikazano je da će se razvojni  
    program Općine Skrad – Sustav javne odvodnje Skrada kolektorski sustav D1, D2, D3  
    financirati sredstvima proračuna Općine Skrad i kreditom u iznosu od 1.008.350,00 kn u  
    2014. godini. 
    U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da obrazac opet nije usklađen s Proračunom za 2014.  
    godinu, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da će se radovi izvoditi ukoliko Općina  
    dobije sredstva od Države i PGŽ, te ako se u sufinanciranju sudjelovati Hrvatske vode i  
    Komunalac, te je sve upitno.   
    Nakon kraće rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Financijski plan projekta (investicije) – Sustav javne odvodnje 
Skrada kolektorski sustav D1, D2, D3. 

 
3) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) prikazano je da će se razvojni  
    program Općine Skrad – poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme  
    Skradsko – Žrnovac financirati sredstvima proračuna Općine Skrad i kreditnim sredstvima  
    u ukupnom iznosu 1.085.450,00 kn u 2014. godini. 
    Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Financijski plan projekta (investicije) – poboljšanje kolničke 
konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme Skradsko-Žrnovac. 

 
4) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) prikazano je da će se razvojni  
    program Općine Skrad – poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Kupjak-Rogi  
    financirati sredstvima proračuna Općine Skrad i kreditnim sredstvima u ukupnom iznosu  
    od 2.692.500,00 kn u 2014., 2015. i 2016. godini. 
    Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Financijski plan projekta (investicije) – poboljšanje kolničke 
konstrukcije nerazvrstane ceste Kupjak-Rogi. 

 
5) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) prikazano je da će se razvojni  
    program Općine Skrad – poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Gornja  
    Dobra – Pečišće financirati sredstvima proračuna Općine Skrad i kreditnim sredstvima u  
    ukupnom iznosu 1.500.000,00 kn u 2014. i 2015. godini. 
    Bez rasprave je sa 9 glasova za i 2 protiv usvojen 
 

Financijski plan projekta (investicije) – poboljšanje kolničke 
konstrukcije nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Pečišće. 
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6) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) prikazano je da će se razvojni  
    program Općine Skrad – poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Gornja  
    Dobra – Žrnovac financirati sredstvima proračuna Općine Skrad i kreditnim sredstvima u  
    ukupnom iznosu od 863.885,00 kn u 2014. i 2015. godini. 
    Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Financijski plan projekta (investicije) – poboljšanje kolničke 
konstrukcije nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Žrnovac. 

 
 

Točka 4. 
 
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu uređuje se struktura 

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu, njegovo 
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom 
imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika i druga 
pitanja. 

Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 protiv usvojena 
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu. 
 
 
Točka 5. 

 
Sredstva za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu čine prodaja školske zgrade u Divjakama i kredit banke u ukupnom iznosu od 
1.030.000,00 kn, koja će se uložiti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Sleme Skradsko – 
Žrnovac, rekonstrukciju ceste Rogi – Kupjak i program poticanja razvoja malog gospodarstva. 

Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
 

Točka 6. 
 
Sredstva za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

čine naknada za korištenje prostora elektrane, spomenička renta, naknada za prava služnosti 
na javnim površinama, naknada za groblje, komunalna naknada, centralno grijanje, ostali 
prihodi – javna površina, tekuće potpore iz županijskog i državnog proračuna, prihod od 
zakupa poslovnih prostora, prodaja školske zgrade u Divjakama, komunalni doprinos, 
naknada za koncesije, prihod od prodaje zemljišta, prihod od prodaje grobnih mjesta i 
društveni stanovi u ukupnom iznosu od 1.322.700,00 kn, koja će se utrošiti za usluge tekućeg 
i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, utrošak električne energije za javnu rasvjetu, 
održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete, zbrinjavanje otpada sa javnih površina, 
deratizaciju i dezinsekciju, ostale komunalne usluge - čišćenje snijega, ostale komunalne 
usluge - održavanje groblja, održavanje parkova, naknadu za odlaganje komunalnog otpada - 
Gradu Delnice, sanaciju divljih odlagališta Divjake i Brezje Dobransko, agendu 21 – staklena 
ambalaža, geodetsko-katastarske usluge, izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i 
spašavanja, otplatu glavnice primljenih zajmova, tekuće održavanje cesta, uređenje parka – 
dječji sadržaji, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sufinanciranje 
sanacije deponija Sović laz, održavanje sakralnih objekata, izradu projektne dokumentacije za 
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vodovod Gorica – Zakrajc, DPU Skradska draga, potporni zid na gornjem parkiralištu i 
uređenje fasada. 

Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 

 
Točka 7. 
 
Sredstva za ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu 

čine tekuće potpore iz županijskog i državnog proračuna, kredit banke i prihod od koncesije 
zahvaćanja vode, vodnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.170.000,00 kn, koja će se uložiti 
za sustav javne odvodnje Skrada i sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad. 

Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu. 
 
 
 Točka 8. 

 
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu utvrđuje se 

namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne 
osobe, a koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% 
od prodajne cijene proizvoda na panju. U Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu predviđaju 
se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 360.000,00 kuna, koja će se koristiti za 
rekonstrukciju nerazvrstane ceste G.Dobra – Žrnovac (dok.)- rekonstrukciju nerazvrstane 
ceste G.Dobra – Pečišće (dok.), tekuće održavanje cesta i ostale komunalne usluge – čišćenje 
snijega. 

Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu. 
 
 

Točka 9. 
 

U Proračunu Općine Skrad za 2014.godinu se za provedbu Programa javnih potreba 
Općine Skrad u kulturi za 2014. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 136.500,00 kuna i to: 
35.000,00 kn za KUD «Zeleni vir» Skrad, 22.000,00 za Mjesnu knjižnicu, 18.000,00 kn za 
Županijski bibliobus, 15.000,00 kn za monografiju, 25.000,00 kn za Udrugu «Skradska žena», 
500,00 kn za Državni arhiv u Rijeci, 1.000,00 kn za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i 
20.000,00 kn za turističku promidžbu i kulturna događanja, dok se u svrhu zaštite spomenika 
kulture predviđaju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn donacije vjerskoj zajednici. 

Bez rasprave je sa 9 glasova za i 2 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014. godinu. 
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Točka 10. 
 

U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014. godinu sportskim 
udrugama se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 199.500,00 kuna i to: 8.500,00 kn za 
Memorijal «Josip Blažević-Blaž», 10.000,00 kn za Šah školu «Goranka» Ravna Gora, 
18.000,00 kn za  KK «Polet», 18.000,00 kn za KK «Skrad», 75.000,00 kn za NK «Polet», 
10.000,00 kn za PD «Skradski vrh», 60.000,00 za SK «Polet» i 10.000,00 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 2 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014. godinu. 
 
 

 Točka 11. 
 

           U Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 
200.260,00 kn za sufinanciranje rada i opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad i 
Vatrogasne zajednice Općine Skrad. 

Bez rasprave je sa 8 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2014. godinu. 
 
 
Točka 12. 
 

           Proračunom Općine Skrad za 2014. godinu za financiranje Socijalnog programa na 
području Općine Skrad za 2014. godinu se osiguravaju sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna 
za sljedeće namjene: 12.000,00  kn za Crveni križ Skrad i Delnice, 10.500,00 kn udrugama 
(Udruga invalida osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga 
slijepih PGŽ, Udruga HRVI Gorski kotar, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga civilnih 
invalida rata PGŽ, Klub liječenih alkoholičara Delnice, Udruga dijaliz. i transplat. bubrežnih 
bolesnika Delnice i Udruga invalida rada Rijeka), te 77.500,00 kn za pomoć socijalno 
ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja (podmirenje stanarine za Elu 
Blažević, za pomoć po javnom pozivu, jednokratne pomoći, pomoći starijim i bolesnim 
osobama i pomoć u ogrjevu). 

U raspravi g. Milivoj Rupe iznosi da je ovih dana imao priliku čuti o reviziji socijalnih 
davanja u našoj Državi, te postavlja pitanje da li se i kod nas nešto oko toga radi, na što 
predsjednik Ivan Crnković odgovara da je Ministarstvo propisalo uvjete tko neće moći dobiti 
pomoći, a vjerojatno će Centri za socijalnu skrb ili Porezna uprava to provjeravati. 

Nakon rasprave je sa 9 glasova za i 2 protiv usvojena je 
 

Odluka o financiranju Socijalnog programa na području  
Općine Skrad za 2014. godinu. 
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 Točka 13. 

 
           U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2014. godinu osiguravaju se sredstva za Odjel predškolskog odgoja i 
naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad u iznosu od 390.000,00 kn za sljedeće namjene: plaća 
odgajateljica i kuharice, doprinosi na plaću, naknada za božićnicu, regres za GO i jubilarnu 
nagradu, troškovi prehrane djece u vrtiću, izdaci za energiju, izdaci za lož ulje za centralno 
grijanje i ostale materijalne izdatke. Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i 
ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad za radnu 
godinu 2013./2014. osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni, koja će roditelji uplaćivati na 
žiro račun Općine Skrad.  

Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2014. godinu. 

 
 
Točka 14. 
 

           Za ostvarenje Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrad – prijatelj 
djece» za 2014. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 156.000,00 kn i to za financiranje 
zdravstvene knjižice djeteta, poklon pakete za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi 
uz blagdan Svetog Nikole, provedbu akcije «Prvi koraci u prometu», stipendije i školarine, 
sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih 
škola, provođenje Naj-akcije, predstavu za djecu uz blagdan Sv. Nikole, novorođenu djecu i 
nabavku udžbenika za osnovnu školu. Provedba akcije «Općina Skrad – prijatelj djece» 
ostvaruje se i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske 
dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.  

Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 protiv usvojen  
 

Program javnih potreba Općine Skrad u akciji 
«Općina Skrad – prijatelj djece» za 2014. godinu. 

  
 

Točka 15. 
 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka raspoređuju se sredstva 
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću koja se osiguravaju u Proračunu 
Općine Skrad za 2014. godinu, a kojim je osigurano 8.300,00 kuna. Za svakog člana 
Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća. Za svakog izabranog 
člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada, prema 
rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno 
broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. Za svakog člana 
Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 727,27 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 72,73 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 - 4.436,35 kuna, Primorsko-goranskom savezu - 
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800,00 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 727,27 kuna i Socijaldemokratskoj partiji hrvatske 
2.254,55 kuna. 

Bez rasprave je sa 9 glasova za i 2 protiv usvojena  
  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2014. godinu 

 
 
 Točka 16. 
 

G. Igor Bukovac izvješćuje vijećnike o provedenom natječaju za povjeravanje 
komunalnih poslova zimskog održavanja lokalnih cesta na području Općine Skrad. Na 
navedeni natječaj, koji je objavljen u Novom listu pristigle su četiri ponude i to: 
1) Obrt za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić za 
čišćenje snijega po cijeni od 412,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te 
preventivno posipavanje po cijeni od 500,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 
1.000,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom; 
2) Obrt za usluge, trgovinu i prijevoz „Poky“ iz Skrada, Podstena 9, vl. Antun Abramović za 
čišćenje snijega po cijeni od 330,00 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te 
preventivno posipavanje po cijeni od 350,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 
700,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom; 
3) Obrt za šumarstvo i trgovinu „Kirijaš“ iz Broda na Kupi, Belo 13, vl. Jadranka Luketić za 
čišćenje snijega po cijeni od 400,00 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja; 
4) Obrt za trgovinu, poljoprivredu i usluge «E&E» iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 168, vl. 
Goran Brenc za čišćenje snijega po cijeni od 320,00kn (PDV uključen) za efektivni sat 
čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 320,00 kn (PDV uključen) bez materijala, 
odnosno 500,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom. G. 
Igor Bukovac iznosi da sva četiri ponuđača ispunjavaju uvjete iz natječaja, te da je prijedlog 
Povjerenstva sljedeći: 
1) Komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad  
    povjerava se: 
    1) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić    
        za čišćenje snijega sa pravca: a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce 
    2) Obrtu za usluge, trgovinu i prijevoz „Poky“ iz Skrada, Podstena 9, vl. Antun Abramović  
        za čišćenje snijega sa pravaca: a) Gornja Dobra-Žrnovac-Sleme i b) Gornja Dobra- 
        Brezje-Pečišće 
    3) Obrtu za šumarstvo i trgovinu „Kirijaš“ iz Broda na Kupi, Belo 13, vl. Jadranka Luketić  
        za čišćenje snijega sa pravca: a) Kupjak-Rogi-Buzin 
   4) Obrtu za trgovinu, poljoprivredu i usluge «E&E» iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 168, vl.  
       Goran Brenc za čišćenje snijega sa pravca: a) Hlevci–Ravna Gora  
 2) Ugovori o obavljanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na  
     području Općine Skrad sklapaju se na vrijeme od jedne godine. 

U raspravi g. Milivoj Rupe iznosi da su ponuđači ponudili različiti cijene čišćenja 
snijega, te smatra da nije u redu, već diskriminatorski da samo tako dobiju dionice za čišćenje 
bez obzira na cijenu na što se nadovezao i g. Dubravko Grbac kojeg interesira koji su razlozi 
da se Povjerenstvo odlučilo na takav prijedlog zaključka, zašto se čišćenje snijega nije 
povjerilo najpovoljnijem ponuđaču i zašto se možda nije pokušalo uvjetovati cijenu, na što g. 
Igor Bukovac izvješćuje da uz ispunjenje uvjeta i najniže ponuđene cijene na odabir izvođača 
utječu i tehnička opremljenost i dosadašnje iskustvo u obavljanju poslova zimske službe, kao i 
blizina pravaca. G. Dubravko Grbac iznosi da prihvaća prijedlog Povjerenstva ukoliko je sve 
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navedeno bio uvjet. Ing. Josip Crnković iznosi da Povjerenstvo svake godine obiđe ponuđače, 
vidi stanje opreme, te da je Povjerenstvo steklo određeno iskustvo u ovom poslu. 

Nakon rasprave jednoglasno usvojena 
 

Odluku o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko  
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad 

 
 
 Točka 17. 
 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da su materijali koje su vijećnici dobili u redu, ali da je 
inzistirala i tražila da to bude iscrtana granica, jer sve ovo što se zna je čitljivo, ali nije 
vidljivo, te da i kod potpisivanja Sporazuma nije bilo kartografskog prikaza i da ima osjećaj 
da taj kartografski prikaz nije niti napravljen. 
 Načelnik Damir Grgurić iznosi da zna kako ide granica i da je Općina Skrad tu dosta 
izgubila, dok kartografski prikaz nije vidio, a g. Igor Bukovac iznosi da segranice mogu 
vidjeti u Prostornom planu. 

Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da odluka i čestice građanima ne znače ništa, ali kada 
bi se prenijele na kartu, vidjelo bi se kuda idu granice i zašto ona na tome inzistira. 

Predsjednik Ivan Crnković iznosi da ako bi se htjelo vidjeti koja je šteta u pitanju, 
trebalo bi angažirati neku agenciju koja bi to izračunala. 

Informacija je primljena na znanje. 
 
 
 Točka 18. 
 
 Upravno vijeće Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ Stara Sušica donijelo 
je prijedlog o promjeni naziva u „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ“, te je od 
Općine Skrad, kao jednog od osnivača zatražilo suglasnost o navedenoj promjeni naziva. 
 Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća 
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da «Centar za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije“ promijeni naziv u „Centar za 
poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije“. 

 
 
 Točka 19. 

 

Odlukom o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad 
utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad. Popis obuhvaća 
trgovačka društva u kojima Općina Skrad ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu 
društva), kao i ustanove kojih je Općina Skrad osnivač ili jedan od osnivača. Pravne osobe od 
posebnog interesa za Općinu Skrad su: «Komunalac» d.o.o. Delnice, LRA «PINS» d.o.o. 
Skrad, Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice i Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara 
Sušica. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
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Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od 
posebnog interesa za Općinu Skrad. 

 
 
 Točka 20. 
 
 Agencija za poljoprivredno zemljište zatražila je da Općina Skrad dostavi svoja dva 
predstavnika koji bi bili članovi Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu 
u vlasništvu RH, kojeg još čine i tri predstavnika Agencije, te jednog predstavnika koji bi bio 
član Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji. 
 Na prijedlog predsjednika Ivana Crnkovića bez rasprave je jednoglasno usvojena 
sljedeća 
 

Odluka 
 

1) U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske predlažu se Žarko Mulc dipl.ing.agr. iz Skrada, Šiljar 16 i Igor 
Bukovac iz Skrada J.Blaževića-Blaža 14. 

2) U Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 
višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase predlaže se Draženko Žagar ing.geod. 
iz Skrada, Veliko Selce 25. 

 
 

Točka 21. 
 
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da budući da je dosadašnjem sazivu Savjeta 

mladih istekao mandat, Općinsko vijeće Općine Skrad dužno pokrenuti postupak izbora 
članova Savjeta mladih javnim pozivom. U predloženom javnom pozivu je navedeno da pravo 
predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad imaju: udruge mladih i udruge 
koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, drugi oblici organiziranja mladih sa 
sjedištem na području Općine Skrad, da kandidati za  članove Savjeta mladih Općine Skrad 
mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Skrad u dobi od petnaest (15) do 
dvadeset devet (29) godina života. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata 
za članove Savjeta mladih Općine Skrad. 

 
 

 Točka 22. 
 

G. Mira Đorđević podnijela je zamolbu da je se razriješi dužnosti člana Odbora za 
odgoj i školstvo. 

 Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o razrješenju i imenovanju člana radnog tijela 
Općinskog vijeća Općine Skrad 
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1. Mira Đorđević razrješuje se dužnosti člana Odbora za odgoj i školstvo. 
2. Draženko Žagar imenuje se članom Odbora za odgoj i školstvo. 
 
 
 Točka 23.  
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad predlaže se da 
rođenjem djeteta s prebivalištem na području Općine Skrad, roditelji stječu pravo na 
jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.500,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za 
drugo dijete, 3.500,00 kuna za treće dijete, 4.000,00 kuna za četvrto, peto i svako daljnje 
dijete.“. 

Dr.sc. Josip Grgurić predlaže da za peto dijete roditeljima dodijeli pomoć u iznosu od 
5.000,00 kuna. 

Prijedlog dr.sc. Josipa Grgurića je jednoglasno prihvaćen. 
Jednoglasno je usvojena 
  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad 
 

1) U članku 25. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad („Službene novine  
    Primorsko-goranske županije“ broj 25/99, 11/07, 09/09 i 43/12) mijenja se i glasi: 
    « 1. Rođenjem djeteta s prebivalištem na području Općine Skrad, roditelji stječu pravo na  
    jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.500,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za  
    drugo dijete, 3.500,00 kuna za treće dijete, 4.000,00 kuna za četvrto, a 5.000,00 kuna za  
    peto, šesto i svako daljnje dijete.“. 
  
 
 

Sjednica zaključena u 20,00 sati. 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


