ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
08. svibnja 2015. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele,
Anton Mance, Milivoj Rupe, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Ivan Crnković – djelatnik Jedinstvenog
upravnog odjela, Vjekoslav Pintar, Barbara Renka – predstavnici sredstava
javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Dubravko Grbac, Natali Ribić – zamjenica općinskog načelnika
Neopravdano odsutni: Milivoj Rupe
Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Ivan Crnković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i iznosi da vijećnici,
prije dnevnog reda, imaju pravo postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom
načelniku ili zamjenici općinskog načelnika.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je člankom 26. Zakona o turističkim zajednicama
propisano da je lokalna samouprava dužna voditi brigu o turizmu te predlaže, budući da ima
raznih napisa na internet stranicama, da se vijećnicima podnese izvješće o TZ i izvijesti da li
će se TZ zatvoriti, te postavlja pitanje kada će na dnevnom redu sjednice Vijeća biti
šestomjesečno izvješće o radu Općinskog načelnika i iznosi da ne zna s kojim datumom je
zadnje izvješće bilo na dnevnom redu sjednice.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da se svaki problem TZ može gledati sa svog
stanovišta i iznosi da TZ Općine Skrad nema nikakvih problema jer se ove godine u turističke
destinacije ulaže 320 tisuća kuna, završava se kompletna staza do Muževe kućice, nabaviti će
se e-bicikli, staze i cesta su uredno očišćene, Hrvatske šume nisu otvorile izletnički dom koji
će dati nekome u podzakup, a problem je s Turističkim uredom, a ne Turističkom zajednicom.
U Turističkom uredu je direktorica koja je trebala napraviti racionalan plan prihoda i rashoda i
zato je došlo do problema. Općina Skrad je do sada isplatila 70% planiranih sredstava za ovu
godinu, što znači više nego što je trebalo, te načelnik Damir Grgurić iznosi da bi se
direktorica trebala prilagoditi stvarnim prihodima, te da je Općina dužna sufinancirati, a ne
financirati Turistički ured, te postavlja pitanje da li hladni pogon Turističkog ureda mora biti
tako skup ili ne, neka odluči direktorica, a ne TZ, te ako takav način rada ne odgovara
direktorici, može zatvoriti ured, pa će TZ raspisati novi natječaj, pa će doći netko drugi koji će
pod tim uvjetima moći raditi. Načelnik Damir Grgurić iznosi da troškovi osobnog dohotka
iznose 85.801,00 kn, službene dnevnice iznose 4.307,00 kn, službena putovanja 6.555,00 kn,
te je upitno da li direktorica treba imati takvu plaću kakvu ima sada, te se nadovezuje da je
Vijeće donijelo Proračun i da se direktorica mora s njim uskladiti, a prihodi su ove godine
manji i tu su nastali problemi. Načelnik ujedno ističe da je upitna i kategorizacija Općine
Skrad, da li ona uopće spada u B kategoriju jer nemamo smještajnih niti prehrambenih
kapaciteta, te je potrebno podnijeti zahtjev za smanjenje kategorije, pa onda nećemo imati
potrebu imati Turistički ured, a direktorica se do današnjeg dana nije očitovala o svojim
prihodima i rashodima za ovu godinu.
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Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je djelomično zadovoljan odgovorom, ali nije
zadovoljan informacijom u vezi gašenja Turističkog ureda.
G. Anton Mance postavlja pitanje kada će se početi isplaćivati stipendije za učenike.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da se stipendije još nisu počele isplaćivati, jer se
čekaju sredstva od IPARD programa za cestu Žrnovac-Sleme, a za koju je Općina otplatila
četiri rate kredita u iznosu od 320 tisuća kuna.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je po riječima Načelnika sve tako lijepo i krasno, a
iz dana u dan i iz godine u godinu kad obilazi Skrad vidi da je Općina Skrad došla do dosta
negativnog stava jer se svaki dan nešto zatvara, te ne zna da li je tome razlog ukidanje Zakona
o brdsko-planinskim područjima ili nešto drugo i postavlja pitanje koliko je Općina dužna i da
li smo u tako teškoj financijskoj situaciji, a po riječima delničkog gradonačelnika ako
očekujemo od nekoga 240 tisuća kuna, da nam je to nedostatno, te ju interesira da li smo
iskoristili svoj bankovni minimum.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da se bankovni minus koristi za što je i Vijeće
donijelo odluku, a dugovanja Općine manja su od iznosa kojeg potražujemo od programa
IPARD.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da kada se obiđe Skrad vidi se loša slika Skrada,
benzinska pumpa je zatvorena, hotel je u kaotičnom stanju, kuglana se zatvara.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je 30. travnja istekao Ugovor o zakupu kuglane s
ugostiteljskim obrtom „Solti“, kojem je ponuđeno produženje ugovora. Nakon određenih
pregovora obje strane su se složile da će produžiti ugovor, ali je 05. svibnja g. Štimac došao i
rekao da ne želi više imati kuglanu u zakupu.
Dipl.ing. Mira Đorđević još traži da se izvijesti Vijeće što je sa Zelenim virom,
mlinom i kanalizacijskim sustavom.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da su Hrvatske šume zatražile da im Općina da
suglasnost, da Izletnički dom u Zelenom viru mogu dati u podzakup, što im je i udovoljeno, te
ujedno iznosi da su Hrvatske šume uporno tražile da im Općina isplati 102 tisuće kuna
neamortiziranih sredstava koja su uložena u Zeleni vir. Načelnik zatim izvješćuje da je mlin
gotov, te se čeka g. Franković da ga pusti u pogon, a sada se radi na uređenju kanala i
prilaznih putića. Načelnik Damir Grgurić iznosi da je dipl.ing. Mira Đorđević sigurno u
kontaktu s g. Frankovićem i traži da izvijesti Vijeće što joj je rekao. Dipl.ing. Mira Đorđević
iznosi da joj je g. Franković dao dokumentaciju i dopis od 20. ožujka 2015.g. kojim je MUP
Sektor kriminalističke policije zatražio dodatnu dokumentaciju vezanu za obnovu mlina, te da
bi željela da se konačno kaže da je problem u g. Frankoviću, a ne u Općini. Načelnik smatra
da je kao domoljub i vijećnik to trebala proslijediti Općini, te još jednom iznosi da je sve
spremno da se mlin pusti u pogon, ali bez g. Frankovića ne može.
Oec. Milivoj Rupe postavlja pitanje, budući da nema financijskih problema, što je s
naknadama vijećnika, na što g. Ivan Crnković odgovara da će se naknade riješiti kada dođu
sredstva od IPARD programa. Oec. Milivoj Rupe smatra da ako se čekaju sredstva od EU,
onda Općina ima problema, sa čim se Načelnik ne slaže i iznosi da Općina financira EU dok
ne dobije ta sredstva, te iznosi da naknade vijećnika nisu bitnije od Dječjeg vrtića, javne
rasvjete, itd. i da Vijeće može donijeti odluku da se vijećnicima zaračunaju zatezne kamate
zbog kašnjenja isplate, dok oec. Milivoj Rupe smatra da je to sistem blokiranja.
Dipl.ing. Mira Đorđević ne dozvoljava da se vijećnicima na pitanja o isplatama
vijećničkih naknada uvijek kaže da treba pitati Ivicu, a kada se pita Ivicu, on kaže da nema
novaca, te smatra da ako nema novaca, postoji način da se to riješi i da ima puno prijedloga
što s naknadama, te traži da se ne govori da je Ivica za to odgovoran.
Dipl.ing. Miru Đorđević još interesira što je s kolektorom, te ju načelnik Damir
Grgurić upućuje da se obrati g. Bori Tomiću koji vodi realizaciju kanalizacije u Skradu, te
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izvješćuje da je na Vladi odobreno 250 milijuna kuna, pa će valjda i Općina ući u taj projekt i
onog momenta kada se urede kolektori porasti će i troškovi.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2014.g.
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za
2015.g.
5. LRA Pins d.o.o., Skrad, Zamolba za ustupanje k.č.br. 3697/3 k.o. Divjake u vlasništvo
LRA „Pins“ d.o.o.
6. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Izvješće o radu Centra za 2014.g.
Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen.
Točka 1.

Dr.sc. Josip Grgurić traži da se ubuduće na sjednicama Općinskog vijeća odluke
konkretiziraju, a ne da ostane na onome „trebalo bi“, što je konkretno vezano za točku 12. sa
12. sjednice Vijeća.
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Ukupni prihodi Proračuna za 2014. godinu bili su planirani u iznosu 5.495.900,00 kn, a
ostvareni su u iznosu od 4.514.776,80 kn odnosno 82,1 %, dok su rashodi bili planirani u
iznosu od 5.495.900,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.173.505,00 kn odnosno 75,9 %.
Manjak ostvarenih prihoda poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za
2014. godinu u iznosu od 103.309,53 kune Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u
2015. godini.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.ing. Mira Đorđević, sa 8 glasova za, 1
protiv i 1 suzdržanim glasom usvojen je
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Skrad za 2014. godinu.
Točka 3.
Odlukom o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva Općina Skrad daje
jamstvo i suglasnost Lokalnoj razvojnoj agenciji Pins d.o.o. Skrad za zaduživanje kod Erste
banke Rijeka putem dugoročnog novčanog kredita u visini glavnice 180.000,00 kuna i
pripadajuće kamate i troškove obrade kredita u iznosu od 22.626,10 kuna, a za financiranje
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projekta „Život bez granica L.O.L.“ u sklopu programa prekogranične suradnje IPA CBS
Slovenija-Hrvatska 2007-2013.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva
LRA PINS d.o.o. Skrad.
Točka 4.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu u članku 16. iza
stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7.:
„Za odobrena jamstva osigurava se jamstvena zaliha u visini godišnje obveze a koje jamstvo
ulazi u zakonski limit mogućeg zaduženja Općine. U slučaju aktiviranja jamstva donijeti će se
rješenje o prisilnoj naplati s računa dužnika.
Općina Skrad će u 2015. godini dati jamstvo u iznosu od 203.000,00 kuna. Očekivani iznos
danih jamstava na kraju proračunske godine će iznositi 203.000,00 kuna.
Općina Skrad je dužna izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u
roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.
Općina Skrad dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine,
tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za
koja je dana suglasnost.“, dok se u članku 22. stavku 2. broj „2014“ zamjenjuje se brojem
„2016“.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu.
Točka 5.
Budući da je Općinsko vijeće na prošloj sjednici raspravljalo o zamolbi LRA „Pins“
d.o.o. Skrad za ustupanje k.č.br. 3697/3 k.o. Divjake u vlasništvo LRA „Pins“ d.o.o. za
izgradnju poduzetničkog inkubatora i usvojilo zaključak da se provjeri da li se troškovi
kupnje zemljišta mogu financirati sredstvima EU kandidiranjem projekta. Pins je dostavio
odgovor u kojem je navedeno da su potpore moguće u iznosi do max. 85% isključivo za
stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju
poduzetnicima.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o darovanju nekretnine k.č.br. 3697 k.o. Divjake u vlasništvu
Općine Skrad LRA „Pins“ d.o.o. Skrad
1) Lokalnoj razvojnog agenciji „Pins“ d.o.o. Skrad, I.G.Kovačića 3, daruje se nekretnina
u vlasništvu Općine Skrad i to k.č.br. 3697/3, dvorište, površine 72 hvati, upisana u
z.k.ul.br. 2300 k.o. Divjake.
2) Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Skrad da s LRA „Pins“ d.o.o. Skrad sklopi
ugovor o darovanju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
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Točka 6.
Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ Stara Sušica dostavio je Izvješće o
radu Centra za 2014. godinu u kojem je detaljno opisano koje djelatnosti obavljaju, tko su
osnivači Centra, pridruženi članovi i suradnici, obrazloženi su organizacijska struktura i
programi koji su provedeni u 2014. godini, a to su: provedba i priprema EU projekata, razvoj i
promocija autohtonih proizvoda, programi razvoja poljoprivrede na području PGŽ,
revitalizacija i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i projekt Stara Sušica. Ukupni prihodi
Centra u 2014. godini iznosili su 2.751.123,55 kn, dok su rashodi iznosili 2.731.807,55 kn.
Informacija je primljena na znanje.

Zaključeno u 19,05 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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