REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/08
UR. BROJ: 2108-01/1-14-2
ČABAR, 18. prosinca 2014.
ZAPISNIK
s XI. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 18. prosinca 2014. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 12,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar - predsjednik Gradskog vijeća, Leo Jelenc, Sanja Janeš, Ivanka Križ, Josip
Šoštarić, Antun Turk, Ivanka Turk, Denis Turk, Ivan Kvesić , Vazma Malnar, Željko Erent i Vidoslav Žagar.
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Gregor Tušek
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica gradonačelnika,
Alen Lipovac, Ivana Lakota, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Marinko Krmpotić-Novi list, Nenad Lučić – Novi list,
Barbara Renka
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XI. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike Gradske uprave te
predstavnike medija, utvrđuje kvorum (nazočno dvanaest (12) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog Dnevnog
reda sa dopunom točke 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada
Čabra, kako slijedi:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 30. listopada
2014. godine
1. II. izmjena Proračuna grada Čabra za 2014. godinu
– izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra
za 2014. godinu
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
3. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za
2014. godinu
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
4. Prijedlog Proračuna grada Čabra za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
– izvjestiteljica: Marija Janeš
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Čabra za 2015. godinu
-izvjestiteljica: Marija Janeš
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015. godinu
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
7. Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015. godinu
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
9. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Vijećnik Antun Turk predlaže dopunu Dnevnog reda na temu „Kako smo izdali Gorski kotar“ te da
Gradonačelnik obrazloži tijek događaja vezanih za neodlazak prosvjednika sa područja grada Čabra na prosvjed u
Zagreb.
Predsjednik predlaže pojedinačno usvajanje dopuna dnevnog reda.
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red sa dopunom točke 8. Prijedlog
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.
Sa četiri (4) vijećnika ZA te devet (9) vijećnika PROTIV, ne prihvaća se prijedlog dopune Dnevnog reda
„Kako smo izdali Gorski kotar“.
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Daje se na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 30. listopada 2014. godine.
Bez primjedbi, jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada
Čabra održane 30. listopada 2014. godine.
AD 1.)
Izvjestiteljica Marija Janeš, pozdravlja prisutne te iznosi prijedlog II. izmjene Proračuna grada Čabra za
2014. godinu. Ukupni prihodi u II izmjeni iznose 17.440.000,00 kuna odnosno 2,3% manje u odnosu na prethodni
plan. Utvrđuje da su prihodi i rashodi uravnoteženi. Prihodi su povećani za 0,5% u dijelu koji se odnosi na ostale
prihode. Obrazlaže razloge povećanja i smanjenja pojedinih stavki. Poseban dio Proračuna se temelji na ostvarenju
Proračuna za razdoblje siječanj – listopad 2014. godine. Obrazlaže izmjene i dopune pozicija koje su povećane ili su
nove u odnosu na osnovni Proračun. Također obrazlaže brisanje pozicija koje nisu realizirane u 2014. godini.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se II. izmjena Proračuna grada Čabra za 2014. godinu.
II. izmjena Proračuna grada Čabra za 2014. godinu se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području grada Čabra za 2014. godinu kojim se ukupni iznos izvora financiranja od 3.465.000,00 kuna smanjuje
na iznos od 2.855.000,00 kuna, a odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta (sa 200.000,00 kn na 150.000,00 kn),
odvodnja atmosferskih voda (sa 50.000,00 kn na 100.000,00 kn), održavanje i uređenje javnih površina (150.000,00
kn na 80.000,00 kn), održavanje čistoće javnih površina (740.000,00 kn na 15.000,00 kn), odlaganje komunalnog
otpada (50.000,00 kn na 100.000,00 kn), održavanje groblja (205.000,00 kn na 190.000,00 kn), javna rasvjeta
(1.570.000,00 kn na 1.620.000,00 kn), zimsko čišćenje (500.000,00 kn na 600.000,00 kn).
Predsjedavajući otvara raspravu.
Ivanka Križ iznosi mišljenje da bi se u budućim materijalima trebalo pobliže obrazložiti svaku stavku Programa opisno
radi boljeg razumijevanja budući da ovakav materijal predstavlja samo prepisivanje stavki iz Proračuna.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog druge izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu.
Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu se
prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog druge izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture na
području grada Čabra za 2014. godinu kojim se ukupni iznos izvora financiranja od 3.220.000,00 kuna smanjuje na
iznos od 2.870.000,00 kuna, iz razloga što se stavke proširenja groblja u Gerovu i Hribu te izgradnja reciklažnog
dvorišta nisu ostvarile u 2014. godini te se prebacuju u 2015. godinu. U stavci asfaltiranje nerazvrstanih cesta iznos
od 300.000,00 kn se povećava na iznos od 400.000,00 kn.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
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ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog druge izmjene i dopune Programa izgradnje
komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu.
Druga izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu se
prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Izvjestiteljica Marija Janeš iznosi Prijedlog Proračuna grada Čabra za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
godinu. Upoznaje vijećnike da su u materijalima za XI. sjednicu zaprimili Prijedlog Proračuna za 2015. godinu, dok su
projekcije za 2016. i 2017. godinu i Plan razvojnih programa dostavljene vijećnicima prije početka sjednice. Nastavlja
da je u prosincu uveden novi program obračuna i donošenje plana Proračuna koji je prouzrokovao određene
tehničke poteškoće te se moli za razumijevanje vijećnika ukoliko su materijali nerazumljivi.
Utvrđuje da se Plan Proračuna za 2015. godinu se temelji na II. izmjeni Proračuna za 2014. godinu i na ostvarenju
Proračuna za razdoblje siječanj-listopad 2014. godine te nije usporediv na isti način kao i dosadašnji Proračuni iz
razloga što Proračun za 2015. godinu u razdjelu 2 ima svega dvije glave. Proračun za 2014. godinu imao je 10 glava.
U nastavku iznosi Posebni dio Proračuna sa obrazloženjem pojedinih stavki. Projekcija Proračuna za 2016. i
2017.godinu temelji se na rashodima koji su planirani u 2015. godini i razvojnim Programima iz trećeg dijela
Proračuna za 2015. godinu. Navodi sadržaj Plana razvojnih programa.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik pozdravlja prisutne te nastavlja da Proračun od 17.5 milijuna kuna na prvi pogled izgleda
„prenapuhnuto“ no sve se investicije odnose na gospodarenje otpadom: nabava kamiona, izgradnja reciklažnog
dvorišta, zatvaranje odlagališta Peterkov laz, nabava kanti i opreme su već ugovorene stavke sa Fondom i dijelom
su provedeni postupci javne nabave u 2014. godini dok će se ostvarenje svih navedenih investicija dogoditi u 2015.
godini ovisno o dinamici. Ostali projekti su planirani sa namjerom da se pripreme za kandidiranje na fondove
regionalnog razvoja tj. Mjeru 7, u vrijeme i dinamici kako će se otvarati pojedini natječaj. Iznosi koji su predviđeni su
uglavnom planirani dio sufinanciranja od strane grada Čabra.
Posebice napominje da su se porezni prihodi smanjili zbog porezne reforme. Utvrđuje da je Vlada RH za 2015.
godinu uvela kompenzacijske mjere za lokalne samouprave koje izlaze iz sustava brdsko-planinskog zakona te
zaključuje da su se porezni prihodi smanjili za cca 700.000,00 kuna.
Vijećnica Sanja janeš postavlja pitanje zašto je u projekcijama na stavci informatizacije osnovnih i srednje škole, za
osnovnu školu predviđeno 7.000,00 kuna, a za srednju školu 10.000,00 kuna na što Gradonačelnik odmah odgovara
da do 2014. godine nikada nisu bila predviđena sredstva za takve namjene, no iz razloga što RH više ne financira iz
Proračuna informatizaciju škola, Grad će u narednim razdobljima morati preuzeti obvezu financiranja istog. Ističe da
je visina iznosa za pojedine škole stvar buduće rasprave i programa javnih potreba.
Ivanka Križ pohvaljuje novi Proračun glede preglednosti izvora financiranja i obrazloženja te predlaže da se u
narednim rebalansima i Proračunima izbrišu stavke koje se više neće pojavljivati u Proračunu, primjerice razglas u
Plešcima, odvoz mlijeka i slično. Na kraju postavlja pitanje eventualne greške koja se pojavljuje na stranici 9. u
naslovu specificiranja izvora, a glasi : „raspoloživa sredstva iz prethodnih godina“ budući se odnosi na tekuću godinu.
Marija Janeš potvrđuje da se radi o grešci budući da se radi o novom programu sa kojim još nema dovoljno iskustva
te moli za uvažavanje isprike.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Proračuna grada Čabra za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. godinu.
Proračun grada Čabra za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini
njegov sastavni dio.
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AD 5.)
Izvjestiteljica Marija Janeš obrazlaže Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Čabra za 2015. godinu te
navodi da je Odluka opći akt koji se temelji na Zakonu o proračunu i njena forma se nije mijenjala proteklih godina, a
Odlukom se određuje način se troše sredstva Proračuna.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Čabra za
2015. godinu.
Odluka o izvršavanju Proračuna grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni
dio.
AD 6.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra
za 2015. godinu te utvrđuje da je izrađen po novom obrascu koji na jednostavniji i pregledan način opisuje stavke
održavanja komunalne infrastrukture. U nastavku obrazlaže pojedine stavke Programa koje se odnose na održavanje
nerazvrstanih cesta, odvodnju atmosferskih voda, održavanje i uređenje javnih površina, nabavu komunalne opreme,
odlaganje komunalnog otpada, održavanje groblja i javnu rasvjetu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vijećnik Antun Turk postavlja pitanje da li su klizišta koja su predmet ovog Programa posljedica prekomjernog
iskorištavanja šume i vuče ili posljedica vremenskih prilika u 2014. godini te posljedično tome da li se reagiralo prema
mogućim uzročnicima šteta.
Na pitanje odgovara predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je činjenica da na stanje cesta utječe iskorištavanje
šuma no da se u ovom slučaju radi o klizištima na područjima gdje se nije vršila vuča trupaca. Lidija Ikasović
dopunjuje obrazloženje te navodi da su se klizišta pojavila na propustima uz ceste što navodi na zaključak da je
glavni uzročnik voda.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području grada Čabra za 2015. godinu.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD
6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra
za 2015. godinu, a odnosi se na program uređenja mjesta Gerovo, uređenje groblja na Hribu i Gerovu i izgradnju
reciklažnog dvorišta.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture na
području grada Čabra za 2015. godinu.
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Program izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD
7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Gradonačelnik obrazlaže Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada
Čabra te navodi da nastavno na Odluku koju je Gradsko vijeće donijelo na prethodnoj sjednici se predlaže Odluka
kojom će se pokrenuti postupak javnog natječaja za kč. br.1/825, pašnjak, površine 3392 m2 ( 943 čhv) i kč. br.
1/826 , pašnjak, površine 4704 m2 (1308 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430
Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću te da će se cijena utvrditi temeljem procjene
ovlaštenog sudskog vještaka čime će se izbjeći prigovor mogućeg pogodovanja cijene. Upoznaje vijećnike da je već
bilo određenih pitanja zainteresiranih stranaka, no ističe da je krajnji cilj postići čim veću cijenu kako bi sredstva
dobivena prodajom zemljišta mogla poslužiti za razvoj grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke 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
8.) i čini njegov sastavni dio
AD 9.)
Vijećnica Sanja Janeš osvrće se na Turističku zajednicu grada Čabra te zaključuje da se u medijima najavljuju razni
sadržaji i događanja prigodom božićnih i novogodišnjih praznika na području Fužina i drugih lokalnih samouprava
Gorskog kotara dok se u na području grada Čabra ne planira ništa. Podsjeća da je prethodno na sjednici Gradskog
vijeća tražila izvještaj o radu Turističke zajednice što je bilo i obećano no da to izvješće do sada nije zaprimljeno.
Ističe svoje mišljenje da se iz razloga što se ništa ne događa u turizmu, nekome „uzima kruh“ te da bi se trebalo
ozbiljno razmisliti o funkciji Turističke zajednice grada Čabra ubuduće i njenom vođenju.
U nastavku se osvrće na rad Crvenog križa te na organizaciju dobrotvornih akcija koje po njenom mišljenju nisu
kvalitetno organizirane te zaključuje da organizacija kao što je Crveni križ zaslužuje bolje vođenje.
Vijećnica Vazma Malnar, pozdravlja sve prisutne, izražava svoje slaganje sa vijećnicom Sanjom Janeš te nastavlja
sa osvrtom na događaje u 2014. godini i aktivnostima glede promidžbe problematike života u ovima krajevima.
Upućuje kritike prisutnima zbog pasivnosti na inicijative koje iznosi na sjednicama Gradskog vijeća. Izražava
nezadovoljstvo sa uređenošću naselja u predblagdanskom vremenu te nedovoljnog sadržaja u kulturnim
aktivnostima i turističkoj ponudi. Predaje pismeno izlaganje.
Upućuje kritiku zapisničaru Alenu Lipovcu te traži da se ubuduće sva pitanja koja postavlja na Gradskom vijeću,
unose u zapisnik .
Predsjednik Gradskog vijeća iznosi mišljenje da se sva pitanja i izjave sa sjednica Gradskog vijeća unose u zapisnik
te da iz prethodnog referata nije vidljivo što je pitanje, što je teško formulirati u zapisnik.
Vijećnica Vazma Malnar posebno ističe da je na sjednici 4. rujna 2014. godine prilikom rasprave o prijedlogu Odluke
o dodjeli javnih priznanja u 2014. godini postavila pitanje zašto Policijska postaja Čabar nije dobila određeno javno
priznanje, a što nije uvedeno u zapisnik.
Uvidom u zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća od 4. rujna 2014. godine, utvrđuje se da je u raspravi AD 1.) Prijedlog
Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2014. godini, uvedeno u zapisnik slijedeće: „Vijećnica Vazma Malnar, podržava
prijedlog Odluke, ali ističe da su izvršeni određeni propusti u postupku. Naime, budući da se predlaže dodjela
srebrnih plaketa Grada Čabra tvrtkama, smatra da je trebala biti uključena i Šumarija Tršće osim ako nije utvrđena
pasivnost Šumarije tijekom elementarne nepogode u pružanju pomoći. Nadalje, postavlja pitanje iz kojeg razloga nije
uvrštena Policijska postaja u Čabru budući je u postaji bio smješten Stožer u vrijeme elementarne nepogode, Hitna
služba, komunikacija, organizacija prijevoza osoba, pomoć građanima i slično. Smatra da su predstavnici MUP-a i
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Ravnateljstva prvi reagirali na terenu u Čabru te su zaslužili neku od javnih priznanja koje se dodjeljuju u 2014.
Godini. Zaključuje da bi izostanak dodjele priznanja PP Čabar moglo negativno odjeknuti izvan granica grada
Čabra.“
Vijećnik Antun Turk postavlja pitanje koje mu je postavio gospodin Muhvić iz Malog luga i to : Koliko ima grad Čabar
koristi od silne šume što se non stop izvozi van naše prelijepe uništene Hrvatske, dok naši pilanari moraju nonstop ići
na licitacije gdje po daleko većoj cijeni dobivaju trupce iako su oni jedni od glavnih punjača našeg Proračuna.
Također traži u pismenom obliku odgovori što je sve napravljeno od njegovih vijećničkih pitanja, navodi primjerice
slučaj Zdenka Kovača, te da li su potrebni Odbori jer sve što se predloži ništa se ne realizira pa čak ne može dobiti ni
zapisnik sa sjednice Odbora za komunalne djelatnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća odgovara na pitanja vijećnika Antuna Turka te moli vijećnike da na sjednicama ne
postavljaju neutemeljena pitanja koja im postavljaju građani, posebice se osvrće na pitanje g. Muhvića budući je već
svima u državi jasno da lokalna samouprava dobiva od šume ono što je zakonom predviđeno čak i više od toga te da
su ta pitanja u nadležnosti Hrvatskih šuma i nadležnog ministarstva.
Vijećnik Željko Erent postavlja pitanje o razlozima raspisivanja natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada
Čabra koje se nalazi u ulici I.G.Kovačića u Čabru, kratkog roka za dostavu ponuda te razlozima poništenja istog
natječaja.
Vijećnik Vidoslav Žagar postavlja pitanje o sredstvima koja je grad Čabar dobio za elementarnu nepogodu iz veljače
2014. godine, rasporedu tih sredstava i rokovima isplate fizičkim i pravnim osobama.
Gradonačelnik odgovora na pitanja te odgovara vijećniku Antunu Turku da se prilikom organizacije prosvjeda u
Zagrebu nije radilo o izdaji već da se je za prosvjed prijavilo tek petnaest (15) osoba iz kojeg razloga se nije pristupilo
organizaciji prijevoza istih. Napominje da je upravo tijekom dana organiziran sastanak u Zagrebu između
predstavnika goranskih čelnika i nadležnih institucija na temu izmjena Zakona o brdsko-planinskom području.
Odgovara vijećnici Sanji Janeš da je za idući tjedan najavljena Skupština Turističke zajednice grada Čabra te da ima
priliku uključiti se. Nadalje, slaže se da je dobrotvorna akcija Crvenog križa nedovoljno organizirana, da je ravnatelj
dobio kritiku koju nije prihvatio.
Vijećniku Željku Erentu odgovara da je nakon raspisivanja javnog natječaja za prodaju nekretnina u Čabru utvrđeno
da je u tijeku sudski spor oko predmetnih nekretnina iz kojeg razloga je natječaj poništen, a sudski spor se nastavlja.
Vijećniku Vidoslavu Žagaru odgovara na način da obrazlaže cjelokupan postupak obrade prijava šteta koji je
propisan Metodologijom, utvrđuje da je 2.060.000,00 kuna došlo od RH, od Županije 400.000,00 kuna te nekih
12.000 sadnica. U tijeku je isplata sredstava nakon čega će se izraditi izvješće županijskom i državnom
povjerenstvu.
Na pitanja vijećnika Antuna Turka o problemima na vodovodu i drugoj infrastrukturi najavljuje da će odgovore dati
komunalno društvo koje upravlja time budući nema osobnih saznanja. Na pitanje gosp. Muhvića iz Malog luga
ponavlja odgovor koji je prethodno dao predsjednik Gradskog vijeća. Na pitanje o zapisniku sa Odbora za komunalne
djelatnosti zaključuje da zapisnik treba izraditi član Odbora koji je bio zadužen za zapisničara. O problemu stepeništa
kod crkve u Čabru i Zdenka Kovača utvrđuje da grad Čabar nije stranka u postupku već Crkva i Konzervatorski odjel
iz Rijeke što je osobno poznato gosp. Zdenku Kovaču.
Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu u 2014. godini zaključuje sjednicu te pristupa
dodjeli godišnjih priznanja grada Čabra za 2014. godinu.
Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

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