REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/07
UR. BROJ: 2108-01/1-14-2
ČABAR, 30. listopada 2014.
ZAPISNIK
s X. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 30. listopada 2014. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar - predsjednik Gradskog vijeća, Leo Jelenc, Sanja Janeš, Ivanka Križ, Josip
Šoštarić, Antun Turk, Ivanka Turk, Denis Turk, Ivan Kvesić i Vidoslav Žagar.
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Gregor Tušek, Vazma Malnar, Željko Erent
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica gradonačelnika,
Alen Lipovac, Ivana Lakota, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Saša Kovač, Marinko Krmpotić-Novi list, Nenad Lučić –
Novi list.
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava X. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike Gradske uprave te
predstavnike medija, utvrđuje kvorum (nazočno deset (10) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda
kako slijedi:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 4. rujna 2014.
godine
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2014. godinu
– izvjestitelj: Kristijan Rajšel, Gradonačelnik
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Čabra za 2013. godinu
– izvjestiteljica: Marija Janeš
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra
– izvjestitelj: Kristijan Rajšel, Gradonačelnik
4. Odluka o raskidu Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Čabru
– izvjestiteljica:Lidija Ikasović
5. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene smještaja djeteta u program predškolskog odgoja i naobrazbe djece
predškolske dobi u gradu Čabru
- izvjestiteljica:Ivana Lakota
6. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 01.01. do 20.10.2014. godine
– izvjestiteljica: Saša Kovač
7. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i nadopuna dnevnog reda , jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi
Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 4. rujna 2014. godine.
Bez primjedbi, jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 4. rujna 2014. godine.
AD 1.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel, iznosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2014.
godinu. Uvodno obrazlaže vijećnicima da nije uobičajeno da gradonačelnik iznosi izvještaj o izvršenju Proračuna te
da će se nakon njegovog izlaganja i eventualne rasprave, uključiti osobe iz gradske uprave koje raspolažu stručnim
znanjem. Nastavlja da je u izvještaju vidljivo stanje koje je u više navrata spominjano, a to je stanje financijskog
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zaduženja grada Čabra koje utječe na sve aktivnosti. Prihodi su na razini 2013. godine s time što je prihod od poreza
na dohodak i prireza za nekih stotinjak tisuća kuna manji nego 2013. godine što je, s obzirom na stanje u
gospodarstvu na području grada Čabra te stanje u najvećoj proizvodnoj tvrtci, zadovoljavajuće. Na razini rashoda
vidljive su mjere štednje po svim vrstama rashoda. Sve aktivnosti na ishođenju dodatnih prihoda iz vanjskih izvora
nisu vidljive u ovom polugodišnjem izvješću. Iznosi informacije o sklopljenim ugovorima sa PGŽ, Ministarstvima i
drugima, a rezultati kojih će biti vidljivi tek u drugom polugodištu. Napominje da je samo od PGŽ za ublažavanje
posljedica elementarne nepogode iz veljače 2014., prihodovano oko 600.000,00 kuna što predstavlja neplanirani
prihod te nema učinka na rashodovnoj strani budući predstavljaju sredstva namijenjena fizičkim osobama prema
prijavama šteta od elementarne nepogode. Upoznaje vijećnike sa novim sustavom financiranja programa „ Pomoć i
njega“ koji je posljedica izmjene Zakona, unutar kojeg od mjeseca travanja, Crveni križ je izravna ugovorna strana
sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, dok Grad Čabar pridonosi u postotnom iznosu sufinanciranja sukladno
zakonskim uvjetima. Ostvarenje suradnje sa Fondom za zaštitu okoliša i ene. učinkovitost je u tijeku te su potpisani
ugovori o nabavi vozila za sakupljanje otpada koji će se ostvariti do proljeća iduće godine sukladno rokovima za
isporuku. Također je u tijeku i nabava opreme za gospodarenje otpadom, a odnosi se na kante za prikupljanje
otpada. Napominje da također nije vidljivo i ostvarenje suradnje sa Ministarstvom regionalnog razvoja na nabavi
modernizacije javne rasvjete koja je u tijeku nabave i čiji će rezultati biti vidljivi naknadno. Nastavlja da sukladno
najavama o ukidanju brdsko-planinskog statusa slijedi smanjenje proračuna u idućoj godini. Zaključuje da sve dok se
ne riješi pitanje zaduženja Grada koje opterećuje poslovanje, neće biti vidljivi pomaci u ostvarenju zacrtanih
projekata u socijalnoj skrbi, općem razvoju, infrastrukture, kulture i drugoga.
Predsjedavajući otvara raspravu te nastavlja da podržava ovo izvješće budući je osobno utvrdio da izvješće
predstavlja izraz štedljivosti u rashodima Proračuna. Također utvrđuje da će se dodatni rezultati vidjeti do kraja
godine budući uobičajeno aktivnosti u gradu Čabru počinju u dugom dijelu kalendarske godine.
Vijećnik Antun Turk postavlja pitanje zašto u Izvješću nema iskazanih prihoda od naknada za koncesije te
postavlja pitanje zašto je netočno iskazan podatak u posebnom dijelu Izvještaja, na poziciji 041, rashodi za osnovu
djelatnost udruge Udruženje obrtnika Čabar, budući je Proračunom za 2014. godinu predviđeno 10.000,00 kuna, dok
je u ovom Izvještaju iskazano u planskim veličinama 5.000,00 kuna. Također, moli da se sukladno obećanome, u
tablične prikaze Proračuna, na svakoj stranici, unese zaglavlje sa nazivom stupca kako bi se jednostavnije i lakše
moglo analizirati podatke.
Marija Janeš, odgovara na pitanja vijećnika. Svi ugovori o koncesijama sklopljeni su s dospijećem u
zadnjem kvartalu godine te će naplate naknada za koncesije uslijediti do 31.12. 2014. godine. Na snazi su tri
ugovora o koncesijama, za koje naplate naknade nisu ugovorene mjesečno već jednom godišnje. Na pogrešno
iskazan podatak iz pozicije 041 Proračuna, odgovara da je napravljena pogreška koja će biti ispravljena u konačnom
izvješću budući je jasno da je za tu poziciju planiran iznos od 10.000,00 kuna. Slaže se da se izradi pomoćno
zaglavlje sa nazivima stupaca i za polugodišnja izvješća te zaključuje da će se to u idućem Izvještaju izvršiti.
Vijećnica Ivanka Križ smatra da bi bez obzira na ovaj polugodišnji Izvještaj, bilo bolje i korisnije da je izrađen
i devetomjesečni Izvještaj budući je evidentan pomak od četiri mjeseca, predana su statistička izvješća te bi podaci
bili svježiji i kvalitetniji za raspravu. Dodatno postavlja pitanje da li je obvezno podnositi polugodišnji izvještaj.
Gradonačelnik Kristijan Rajšel upoznaje vijećnicu da je zakonska obveza podnošenja Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna, dok to nije slučaj za devetomjesečni izvještaj. Nastavlja da će na idućoj sjednici
Gradskog vijeća biti rebalans Proračuna za 2014. godinu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Čabra za
2014. godinu.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Čabra za 2014. godinu se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini
njegov sastavni dio.
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AD 2.)
Marija Janeš daje informaciju o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Čabra za 2013. godinu izrađenog od
Državnog ureda za reviziju. Iznosi da je u razdoblju od lipnja do listopada 2014. godine obavljena financijska revizija
koja je obuhvatila reviziju financijskih izvještaja i poslovanja grada Čabra. Posljednja revizija je u gradu Čabru
obavljena 2010. godine sukladno zakonskoj obvezi da se provodi najmanje svake tri godine. Nakon obavljene revizije
izraženo je uvjetno mišljenje, kakvo je uvijek do sada izražavano od kada se provode revizije. Na izražavanje
uvjetnog mišljenja uvjetovalo je slijedeće. Grad Čabar nije popisao svu dugotrajnu imovinu (zemljišta , objekte,
infrastrukturu), nastavlja da je posao popisa težak i dugotrajan, da postoje određeni pomaci no ističe da je slično
stanje i na razini države. Nadalje, u izvješću se ističe djelomična neusklađenost financijskih izvještaja s poslovnim
knjigama. Navodi da zbog vremenskog odmaka od predaje izvještaja do 28.veljače pa do obavljanja same revizije
postoje određena odstupanja koja tumači time da su analizu izvještaja vršile osobe u reviziji različite od osoba koje
su provodile reviziju u gradu Čabru. Posebno ističe slučaj evidentiranja obaveza i zaduživanja. Također je razlog za
davanje uvjetnog mišljenja što grad Čabar nije poduzeo sve mjere prisilne naplate potraživanja. Posljednji razlog je
što Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture nije u cijelosti usklađen sa zakonskom regulativom.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vijećnica Ivanka Križ smatra da je ovo izvješće temeljito i dobro napravljeno u odnosu na prijašnja izvješća koja je
imala prilike čitati u prošlom sazivu Gradskog vijeća. U osvrtu na nalaze revizije izražava svoje čuđenje da se isti
problemi opetovano javljaju godinama, a što je već izneseno u izlaganju Izvjestiteljice. Osvrće se na probleme u
popisu imovine, neusklađenost podataka o zaduženju u odnosu na podatke koji su se već pojavljivali raspravama na
sjednicama Gradskog vijeća. Utvrđuje da se prvi puta susreće sa bilancom u ovakvim izvještajima budući je vidljiv
iznos imovine s kojoj Grad raspolaže. Izražava nerazumijevanje nalaza neusklađenosti podataka izvještaja i
poslovnih knjiga. Posebno ističe neusklađenost izvještaja i podataka o nenaplaćenim potraživanjima sa nalazima
revizije. Izražava mišljenje da davanje opomena kao mjere za naplatu potraživanja nema prevelikog smisla te da nisu
učinkovite, posebice se osvrće na nalaz revizije o prikazu potraživanja po starosti u poslovnim knjigama. Smatra da
je iz tog razloga rizik od zastarijevanja velik. Izražava zabrinutost vezano uz upis Narodne knjižnice u registar
korisnika proračuna te brisanje Doma za stare i nemoćne iz registra Trgovačkog suda u Rijeci. Smatra da je s
obzirom na rok od 60 dana za izradu plana provedbe naloga i preporuka, potrebno angažirati sve službe kako bi se
obavio opsežan posao.
Gradonačelnik upoznaje vijećnike da je još prošle godine dan zahtjev Državnoj reviziji za obavljanje financijske
revizije te da je sukladno njihovom planu rada ona izvršena tek ove godine. Budući nije bilo za očekivati da će se
znatniji pomaci učiniti u kratkom razdoblju od početka mandata, cilj je da idući nalaz i mišljenje bude bezuvjetno što
će biti pokazatelj uvođenja reda u poslovanje Grada i podataka. Smatra da već poduzete mjere od završetka samog
postupka revizije pokazuju neke rezultate, posebno se osvrnuvši na opomene koje po njegovom mišljenju pokazuju
dobre rezultate u naplati potraživanja. Ističe da će se ovaj nalaz iskoristiti kao instrument zavođenja reda u gradu
Čabru te da se stanje uredi do mjere da već iduće godine u isto vrijeme, situacija bude takva da eventualna revizija
izda bezuvjetno mišljenje. Vijećnicima je prezentiran sveukupni dokument Izvješća budući se u prijašnjim razdobljima
prezentiralo samo nalaz i mišljenje, s ciljem da se transparentno povede rasprava o problemima poslovanja u gradu
Čabru kako bi se zajedno iznašla najbolja moguća rješenja.
AD 3.)
Gradonačelnik obrazlaže prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada
Čabra, te se posebno osvrće na financijsko stanje u gradu Čabru, najavljen pad prihoda Proračuna, te nemogućnost
plaćanja obveza iz zaduženja te ostvarenje svih projekata u budućnosti. Zaključuje da bez intervencije tj. prodaje
nekretnina koje u stvarnosti ne koristimo neće biti moguće vratiti dugove, vratiti stabilnost u Proračun i provoditi
planirane projekte. Posebno obrazlaže prethodnu izmjenu Odluke o raspolaganju nekretninama koja omogućuje
licitiranje cijene, a cilj je postići čim veću cijenu prodaje. Eventualno, u slučaju neuspjeha u prvom krugu izraditi će se
procjena po ovlaštenom sudskom vještaku s ciljem izbjegavanja bilo kakvih prigovora o prodaji „ispod cijene“.
Upoznaje vijećnike da potencijalnih kupaca već ima te da je namjera da se čim prije izvrši prodaja nekretnina, a
najkasnije do isteka roka ugovora sa Erste bankom budući je već tri puta produžavan rok vraćanja kredita te postoji
stvaran rizik od moguće blokade računa od strane banke.
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Predsjedavajući otvara raspravu te u nastavku izražava svoju potporu prijedlogu Odluke budući se radi o konkretnim
aktivnostima na financijskoj stabilizaciji grada Čabra, a radi se o nekretninama koje do sada nisu imale značaj za
grad Čabar niti su bile evidentirane u popisima imovine dosadašnjih vlasti u gradu Čabru.
Vijećnica Sanja Janeš postavlja pitanje za dodatno objašnjenje postupanja u slučaju da se u prvom krugu ne
postigne utvrđena cijena na što Gradonačelnik ponovno obrazlaže da će se u tom slučaju izvršiti procjena od strane
ovlaštenog sudskog vještaka, a konačna odluka ponovno će biti predmetom rasprave na ovom Gradskom vijeću.
Vijećnik Vidoslav Žagar, postavlja pitanje kakav je status predmetnog zemljišta u prostorno planskoj dokumentaciji
predmetne općine budući je zemljište u naravi pašnjak, koji kao poljoprivredno zemljište spada u poseban režim
pravnog prometa osobito prema strancima, a smatra se da je i u blizini morske obale koja predstavlja pomorsko
dobro. Gradonačelnik odgovara te navodi da je prema prostorno planskoj dokumentaciji na predmetnom zemljištu
moguća gradnja objekata turističke namjene. Nastavlja da zemljište graniči sa pomorskim dobrom što znači da
predstavlja najveću moguću mjeru atraktivnosti u naselju.
Vijećnik Leo Jelenc, predlaže da se u uvjetima natječaja pobliže utvrdi rečenica „Visina pojedinačne ponude, kojom
se nudi veća cijena od najviše pisano ponuđene, iznosi 100,00 kuna /m2“ na što Gradonačelnik odgovara da je
izabran model uvjeta natječaja koji inače koriste puno iskusnije jedinice lokalne samouprave u prodaji nekretnina te
smatra da ovaj detalj nije od nekog značaja za sam natječaj, već da je poznato što navedeno u praksi znači.
Vijećnik Antun Turk izražava svoje općenito neslaganje sa prodajom zemljišta u vlasništvu grada Čabra, na što
Gradonačelnik odgovara da postoje samo dva izbora , a to je prodaja predmetnog zemljišta i stabiliziranje Proračuna
ili radikalno smanjenje planiranih aktivnosti u Proračunu za 2015. godinu na oko 2.000.000,00 kuna dok će se
ostatak koristiti isključivo za vraćanje dugova.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – devet (9) vijećnika ZA, uz jedan glas PROTIV, prihvaća se Odluka o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD
3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Lidija Ikasović, obrazlaže prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta u gradu Čabru koji je bio sklopljen između grada Čabra i FINVEST CORP d.d. Čabar iz razloga
neobavljanja ugovorenih komunalnih poslova.
Predsjedavajući otvara raspravu te u nastavku postavlja pitanje Gradonačelniku da li su obavljene sve predradnje
opisane u obrazloženju prema FINVEST CORP d.d., a odnosi se na kontakt sa predstavnicima te tvrtke i
obrazloženje razloga samog neizvršavanja obveza.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže da se ne radi o „želji“ grada Čabra već o tome da je tijekom godine više puta
pozivan na izvršenje ugovornih obveza, ugovorni izvoditelj radova koji zbog poslovnih problema nije u mogućnosti
izvršavati ugovorne obveze, a grad Čabar nije u mogućnosti održavati prometnice i drugo urednima i održavati ih,
pogotovo nakon ovogodišnje elementarne nepogode i povećanog oštećenja asfaltnog sloja. Upoznaje vijećnike sa
daljnjim postupkom raskida ugovora, otkaznog roka i pokretanja postupka traženja novog ugovornog izvoditelja.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – osam (8) vijećnika ZA, uz dva (2) vijećnika SUZDRŽANA, prihvaća se Odluka o raskidu
Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Čabru
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Odluka o raskidu Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Čabru se
prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Ivana Lakota obrazlaže prijedlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene smještaja djeteta u program predškolskog
odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u gradu Čabru, te navodi da je zakonska obveza osnivača ove ustanove
donošenje ove Odluke
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže razloge za donošenje ove Odluke te navodi da se cijena koja se sufinancira odnosi
na roditelje s prebivalištem na području grada Čabra te je radi izrade financijskog plana ustanove Dječjeg vrtića,
potrebno znati iznos subvencioniranja troškova po polazniku tj. djetetu. Ističe da se neće u budućnosti povećavati
cijena vrtića. Također napominje da ukoliko se ostvari prodaja nekretnina, pokrenuti će se projekt izgradnje
cjelodnevnog vrtića za područje grada Čabra.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene smještaja djeteta u
program predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u gradu Čabru.
Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene smještaja djeteta u program predškolskog odgoja i naobrazbe djece
predškolske dobi u gradu Čabru se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Saša Kovač, komunalni redar grada Čabra daje Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 01.01. do
20.10.2014. godine te navodi da se ovakav izvještaj uobičajeno daje za cijelu prethodnu godinu do mjeseca ožujka te
obrazlaže priloge Izvještaju koji se odnose na sistematizaciju Jedinstvenog upravnog odjela, poslove koje kao
komunalni redar obavlja u gradskoj upravi, zakonskim osnovama za obavljanje poslova komunalnog redarstva
(Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o komunalnom redu) i drugo te napominje da se u većim sustavima
gradskih uprava, poslovi koje obavlja kao komunalni redar, obavljaju u okviru drugih radnih mjesta uređenih
sistematizacijom.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vijećnica Sanja Janeš postavlja pitanje postupanja komunalnog redara u slučajevima oštećenih zgrada i objekata.
Predsjedavajući Josip Malnar, se nadovezuje ne izlaganje Saše Kovač te utvrđuje da u gradu Čabru radno mjesto
komunalnog redara obuhvaća više radnih mjesta, da na području grada Čabra postoji niz oštećenih objekata koji
predstavljaju ugrozu za prolaznike te druge objekte, izražava svoje nezadovoljstvo obradom pojedinih slučajeva
kršenja komunalnog reda na javnim površinama te izražava svoje mišljenje da se pojedini slučajevi rješavaju brzo
dok se pojedini slučajevi rješavaju godinama.
Vijećnik Vidoslav Žagar, utvrđuje da su mjesta na području grada Čabra, u posljednje vrijeme izrazito neuređena s
obzirom na neodržavanje fasada objekata, samih cesta i nogostupa, odbačenog otpada u vegetaciji i slično te ga
zanima na koji način grad Čabar rješava navedene probleme.
Saša Kovač odgovara da su u slučaju oštećenih fasada, komunalni redari dobili izmjenom Zakona o građenju ovlasti
nadzora nad takvim objektima. Obrazlaže postupak utvrđivanja vlasništva i posjedništva nad objektima do
donošenja samog Rješenja, izvršenja putem trećih osoba u slučaju nepronalaska vlasnika, osiguranja sredstava u
Proračuna i drugo. Navodi konkretne slučajeve npr. objekt „stare pošte“ u Tršću, „stare škole“ u Čabru. Nastavlja da
u nadzoru javnih površina, redovno utvrđuje slučajeve kršenja komunalnog reda, izdaje pismena i usmena Rješenja,
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prekršajnog naloga i drugo. Utvrđuje da postoji problem uređivanja gradskih javnih površina i da na tome treba više
poraditi od strane grada Čabra posebice glede postavljanja prometnih znakova i znakova zabrane.
Predsjedavajući na kraju utvrđuje da je ovo Izvješće dano Gradskom vijeću na znanje i kao informacija te da bi se
ubuduće u samom dnevnom redu moralo naznačiti da li se određeno izvješće službeno prihvaća na Gradskom vijeću
ili ne.
AD 7.)
Predsjedavajući Josip Malnar, vezano uz sve probleme koji su se pojavili ove godine nakon elementarne nepogode,
a posebice vezano uz stanje nerazvrstanih cesta, ističe potrebu uređenja ceste prema Tometima nakon izvođenja
radova od strane HEP-a i HT-a. Nadalje napominje i radove koji se izvode na uređenju ceste od Legi do Petrini. U
nastavku upozorava da već od ledoloma pojedini zaseoci nemaju osiguranu javnu rasvjetu. U nastavku ponovno
upoznaje vijećnike sa mogućnošću naplate šumskog doprinosa od fizičkih osoba te predlaže da Gradonačelnik u
suradnji sa gradskom upravom prouči i iznađe mogućnosti novog prihoda od šumskog doprinosa. Također, utvrđuje
da se često prenose informacije o neurednom plaćanju obveza najma prostora u vlasništvu grada Čabra od strane
pojedinih najmoprimaca.
Vijećnik Antun Turk postavlja pitanje koje su postavili mještani s područja Kasarni u Gerovu, budući da Mjesni odbor
Gerovo ne „funkcionira“, a odnosi se na izgradnju oborinskog kanala na Kasarnama te da li postoje planovi
rješavanja navedenog problema. Također postavlja pitanje koje mu je uputio Zdenko Kovač iz Čabra, a odnosi se na
problem oborinskih voda sa stepeništa koje vodi prema crkvi u Čabru.
Vijećnica Sanja Janeš postavlja pitanje o stanju radova na ukopavanju visokonaponskih kablova od strane HEP-a te
kakva je garancija stabilnosti električne mreže u nadolazećoj zimi. Postavlja pitanje stanja ceste obilaznice u Čabru
te mogućnost nastanka klizišta ispod groblja zbog pretovara teretnih kamiona. Postavlja pitanje funkcioniranja
Mjesnih odbora na području grada Čabra. Postavlja pitanje o stanju zadruge Tisa te gdje se trenutno nalaze rotobalirka i škare za šišanje ovaca.
Vijećnik Leo Jelenc postavlja pitanje objave analiza vode za piće te daje prijedlog da se rezultati analiza kvalitete
vode javno objavljuju na stranicama grada Čabra te da se obavijest o kvaliteti vode određenih izvorišta objave na
samom mjestu izvorišta. Postavlja pitanje stanja postupka raskida Ugovora o javno privatnom partnerstvu o čemu je
Gradsko vijeće na prethodnoj sjednici donijelo Odluku.
Vijećnica Ivanka Križ predlaže Gradonačelniku da se za idući sjednicu Gradskog vijeća izradi izvješće o stanju
gospodarstva na području grada Čabra.
Vijećnik Josip Šoštarić upozorava na problem radnog vremena poštanskih ureda na području grada Čabra te
utvrđuje da svi stanovnici i pravne osobe imaju svakim danom sve većih problema u pravovremenoj dostavi i
zaprimanju pošte.
Gradonačelnik odgovara na pitanja.
Utvrđuje da HEP obavlja određene radove na cesti za Tomete koju će prema informacijama kojima osobno
raspolaže i naknadno urediti. Izvještava da na cesti Legi – Petrini i cesti prema Čabar – Kukci – Šelnici, ŽUC izvodi
radove na uređenju oborinske odvodnje.
Rješavanje zaostalih problema u javnoj rasvjeti rješavati će se usporedno sa modernizacijom javne rasvjete, nakon
završetka postupka javne nabave.
Najavljuje da će u suradnji sa Savjetodavnom službom zasigurno obraditi mogućnost naplate šumskog doprinosa
fizičkim osobama budući je ovaj prihod predviđen posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o šumama.
U slučajevima neurednog plaćanja najma prostora i objekata u vlasništvu grada Čabra, razmatraju se mogućnosti
naplate te eventualno raskida ugovora.
Najavljuje da će se problem oborinskih voda u Gerovu izvidjeti na terenu te da će nakon toga moći dati detaljniji
odgovor. U nastavku obrazlaže da je svim Mjesnim odborima poslan zahtjev za izradu plana radova za iduću godinu
te utvrđuje da jedino MO Gerovo nije dostavio takav plan.
Utvrđuje da problem stepeništa u Čabru nije od jučer, da su stepenice obnovljene sredstvima Ministarstva kulture te
da su one u vlasništvu Crkve tj. Župe Čabar. Temeljem osobnih saznanja od strane Konzervatorskog odjela iz
Rijeke, u suradnji sa Nadbiskupijom u Rijeci će se odrediti stručne osobe koje će na terenu utvrditi uzorke problema
te predložiti konkretna rješenja. Zaključuje da će svakako pružiti pomoć u rješavanju problema.
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Utvrđuje da je prema osobnim saznanjima HEP izvršio većinu radova na ukopavanju visokonaponskih kablova,
premda utvrđuje da nema garancije da problema neće biti ukoliko se ponovi elementarna nepogoda.
Grad Čabar je već urgirao pri Hrvatskim cestama glede problema na održavanju zaobilaznice u Čabru te najavljuje
da su radovi na zaobilaznici koji se odnose na most i klizište stavljeni u plan održavanja Hrvatskih cesta za 2015.
godinu.
Utvrđuje da zadruga Tisa nije u vlasništvu grada Čabra već zadrugara, nije izabrano vodstvo zadruge te nije moguće
prodati roto-balirku budući ne postoji osoba koja zastupa zadrugu. Prema osobnim informacijama, škare za šišanje
ovaca su pokvarene, roto–balirka se trenutno nalazi u Srednjoj dragi na imanju obitelji Malnar.
Najavljuje da će se analize vode za piće objaviti na internetskim stranicama tj. linkovi na Nastavni zavod za javno
zdravstvo te označiti izvorišta. Također upoznaje vijećnike da je zakazan sastanak sa epidemiološkom službom pri
čemu će se utvrditi stvarno stanje kvalitete vode, a vezano na nedavni slučaj „otrovanja“ djece u Srednjoj školi.
Utvrđuje da nije u mogućnosti osobno utjecati na gospodarstvenike pri čemu bi oni dali informacije o stanju
poslovanja, no slaže se da treba pokušati predložiti gospodarstvenicima da iznesu svoje probleme javnosti. Vezano
uz navedenu problematiku navodi da raspolaže statističkim podacima Hrvatske gospodarske komore koji zbunjuju iz
razloga što navedeni podaci pokazuju da stanje u gospodarstvu grada Čabra nije tako loše.
Slaže se sa navodima o lošem stanju u radu poštanskih ureda na području grada Čabra te najavljuje da će se
pokrenuti komunikacija sa Hrvatskom poštom pri čemu će se iznijeti svi problemi lošeg poslovanja na području grada
Čabra.

Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.
Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
Josip Malnar, v.r.
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