REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/01
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 05. ožujka 2015.
ZAPISNIK
s XII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 05. ožujka 2015. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar - predsjednik Gradskog vijeća, Sanja Janeš, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun
Turk, Ivanka Turk, Denis Turk, Vazma Malnar, Željko Erent i Vidoslav Žagar.
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Gregor Tušek, Leo Jelenc , Ivan Kvesić
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Alen Lipovac, Ivana Lakota, Lidija Ikasović, Zoran Ožbolt –predsjednik MO Prezid
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XII. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike Gradske uprave,
utvrđuje kvorum (nazočno deset (10) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda sa dopunom točke
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra, kako slijedi:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 18.
prosinca 2014. godine
1. Prijedlog Odluke o grobljima
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
2. Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
grada Čabra
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
5. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red sa dopunom točke 4. Prijedlog Odluke
o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 18. prosinca 2014. godine.
Uz primjedbu vijećnika Antuna Turka o pravu na korištenje dijalektalnog govora na sjednicama Gradskog vijeća i
objašnjenjem predsjedavajućeg da se sjednice vode na hrvatskom jeziku, a da se zapisnik vodi sukladno
Poslovniku Gradskog vijeća, jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Gradskog
vijeća Grada Čabra održane 18. prosinca 2014. godine.
AD 1.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović, pozdravlja prisutne te iznosi prijedlog Odluke grobljima. U nastavku
obrazlaže da je grad Čabar osnovao KTD „Čabar“ kojemu je Ugovorom o povjeravanju poslova povjereno
održavanje groblja, a ne i upravljanje grobljima. S ciljem usklađivanja stanja sa pozitivnim propisima, te odvajanja
uprave groblja od tijela koje bi trebalo vršiti nazor nad djelatnosti upravljanja grobljima, predlaže se donošenje

Odluke o grobljima. Obrazlaže odredbe prijedloga Odluke koje se odnose na prijenos javnih ovlasti, upravu
groblja, nadzor i drugo.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje vezano uz članak 44. prijedloga Odluke, a odnosi se na moguću situaciju
ispadanja slova sa grobnih ploča te da li se u tom slučaju mora tražiti suglasnost za popravak istog. Također
predlaže da se sukladno članku 50. prijedloga Odluke, na vidljivo mjesto u blizini groblja i mrtvačnica postave
pravila kućnog reda. Na postavljena pitanja, izvjestiteljica odmah odgovara na način da nije potrebno odobrenje
za popravak slova te da su već postavljene oglasne ploče u koje će se postaviti i pravila.
Josip Šoštarić napominje da bi se sredstva grobarine trebala stvarno utrošiti za potrebe održavanja
groblja navodeći primjer izgradnje ograde na groblju Tršće, što predstavlja dugogodišnji problem.
Ivanka Križ navodi probleme održavanja groblja u Plešcima, a vezano uz nepostojanje prikladne ograde
groblja, što bi spriječilo ulazak životinja u područje groblja. Posebno ističe potrebu uređivanja korištenja vode na
groblju i održavanje instalacija, prilaznih stepenica, cvjetnjaka i drugo. Apelira na uređivanje imovinsko-pravnih
odnosa parkirališta u neposrednoj blizini groblja u Plešcima (iza vatrogasnog doma).
Josip Malnar postavlja pitanje da li spomen kosturnica na Milanovom vrhu ima status sukladno prijedlogu
Odluke, budući ga u popisu nema, a konkretno pitanje se odnosi na održavanje spomen kosturnice na Milanovom
vrhu koja je od značaja za grad Čabar.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o grobljima.
Odluka o grobljima se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi tijek postupka natječaja za povjeravanje poslova nerazvrstanih cesta na
području grada Čabra za razdoblje od četiri godine. Predlaže se donošenje Odluke o ustupanju poslova
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra ZR Zidar iz Tršća na razdoblje od
četiri godine koji započinje teći danom potpisa Ugovora.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Željko Erent iznosi mišljenje da je održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Čabra trebalo povjeriti KTD
Čabar, budući je isti u sustavu PDV-a, dok grad Čabar to nije, te da bi se na taj način ostvarile znatne uštede za
iznos PDV-a, a u korist ulaganja u održavanje cesta. Nakon povjeravanja poslova KTD Čabar bi mogao u
nastavku, u određenom postupku, povjeriti poslove određenom gospodarskom subjektu. Navodi da se takva
praksa pojavljuje u nizu drugih jedinica lokalne samouprave.
Gradonačelnik odgovara te utvrđuje da je postupak proveden i zaključen upravo temeljem prethodne Odluke
ovog Gradskog vijeća te da su takve rasprave trebale biti vođene na prethodnim sjednicama, slijedom čega bi se
eventualno pristupilo drugačije u postupku povjeravanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta.
Pročelnica Ivana Lakota utvrđuje da će se za ubuduće sagledati mogućnost uređivanja obavljanja ove komunalne
djelatnosti putem novoosnovanog komunalnog društva.
Sanja Janeš upozorava da su predmetne rasprave neozbiljne budući je ovo Gradsko vijeće donijelo Odluku o
početku postupka ustupanja poslova temeljem natječaja, da je postupak proveden i zaključen.
Josip Šoštarić postavlja pitanje da li je KTD Čabar uopće osposobljeno za vođenje poslova održavanja
nerazvrstanih cesta s obzirom na zaposleno osoblje i drugo.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:

ODLUKU
Većinom vijećnika – devet (9) vijećnika ZA, uz jedan (1) vijećnik SUZDRŽAN, prihvaća se Prijedlog Odluke o
ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra.
Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra se
prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Izvjestitelj gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu grada Čabra. Iznosi da je do ove sjednice zaprimljena i službena procjena ovlaštene
pravne osobe koja se prilaže materijalima za ovu točku. Obrazlaže odluku o prodaji nekretnina budući postoji
interes određenih gospodarskih subjekata za građenje proizvodnih pogona na predmetnom zemljištu. Utvrđuje da
procjena iznosi cca 330.000,00 kuna koliko će iznositi početni iznos cijene. Utvrđuje da je o predmetnoj prodaji
dobivena suglasnost MO Gerovo. Uz materijale o procjeni zemljišta prilaže se i procjena zemljišta u Cesarici koja
je izrađena temeljem podataka o prodaji zemljišta na tom području.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš, vezano uz procjenu zemljišta u Cesarici, postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se predmetno
zemljište prethodno parcelira pa tek onda prodaje. Gradonačelnik odgovara da se ne radi o atraktivnom zemljištu
koje bi pobudilo veliki interes kupaca.
Antun Turk navodi da je službena procjena daleko manja od prvotnih procjena koje su se iznosile na prethodnim
sjednicama Gradskog vijeća.
Josip Malnar iznosi mišljenje da treba prvo pokrenuti postupak prodaje nakon čega će se utvrditi cijena koju je
moguće postići, te moli vijećnike da se drže rasprave vezane uz prodaju nekretnina u Gerovu.
Antun Turk postavlja pitanje da li je planirana gradnja u Gerovu u skladu sa Prostornim planom grada Čabra, na
što gradonačelnik odgovara potvrdno.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) 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 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Izvjestitelj gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra.
Obrazlaže financijsku situaciju grada Čabra te nužnost donošenja ove Odluke kako bi u narednom razdoblju grad
Čabar mogao funkcionirati.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra.
Odluka o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.

AD 5.)
Sanja Janeš podnosi molbu za postavu oglasne ploče u naselju Čabar, na vidnom i dostupnom mjestu. Također
predlaže da se razmotri mogućnost postave stalne zbirke na spomen Interniraca u sklopu zavičajne zbirke u
prostorima dvorca Zrinski budući je jedini spomen na žrtve, spomenik u Malom Lugu.
Vazma Malnar upozorava na stanje uređenosti zaobilaznice u naselju Čabar, neuređenost nogostupa koji je
prekriven polomljenim granama iz vremena ledoloma te da bi se sa navedenim problemom trebali pozabaviti
komunalni redar i novoosnovano KTD.
Također, posebno upozorava na oštećenje klizišta ceste D305 na lokaciji ispod groblja Čabar koje još nije
sanirano te na izuzetno loše stanje mosta na zaobilaznici koje bi moglo dovesti do samog rušenja i neželjenih
posljedica uslijed svakodnevnog prijevoza teških tereta.
Nastavlja da u naselju Tršće, na lokaciji bankomata treba postaviti koš za smeće te urediti oglasnu ploču, budući
je prostor zapušten i neuredan. Zbog neusklađenosti evidencija MUP-a i Biračkog popisa, predlaže uređivanje
naziva ulice Gupčeva ulica tj. Gupčeva u naselju Tršće, sukladno propisima o registru prostornih jedinica.
Poseban problem u navedenoj ulici, predstavlja kuća na raskrižju koja uslijed neodržavanja od strane vlasnika,
predstavlja opasnost za sigurnost prometa na cestama te za pješake koji prolaze uz nju.
Najavljuje da će Udruga Goransko srce u 2015. godini provoditi akciju obilježavanja najurednijeg i najneurednijeg
naselja na području grada Čabra s ciljem poticanja brige i svijesti svakog mjesnog odbora o uređenosti naselja.
Nastavno čestim pitanjima građana, postavlja pitanje ukupnog doznačenog iznosa građanima za štete od
elementarne nepogode, raspon isplata, da li se iznosi odnose samo na štete u šumama ili na voćnjacima i
objektima, na koji je način vršen izračun u svakom pojedinom slučaju te da li je vršena kontrola šteta na terenu.
Željko Erent postavlja pitanje provjere isplate sredstava udruzi Motus za program javnih potreba za 2014. godinu
budući u udruzi tvrde da nisu zaprimili navedena sredstva.
Ivanka Križ postavlja pitanje mogućnosti uređenja okoliša ispred crkve u Plešcima.
Denis Turk postavlja pitanje mogućnosti postavljanja nekoliko klupica za šetače na cesti od Zbitki prema groblju u
Prezidu.
Antun Turk postavlja pitanje mogućnosti odricanja vijećničke naknade za obitelj pokojnog Mateja.
Josip Malnar iznosi pismo koje je zaprimio od strane grupe građana iz naselja Gerovo, a odnosi se na pritužbe
vezane uz rad pogona Finvest corp-a u Gerovu. Navodi se problem rada u tri smjene, emisija prašine u okolinu,
prekomjerne buke, uznemiravanja okolnog stanovništva. Moli se gradonačelnik da razmotri mogućnost ponovnog
postupanja komunalnog redara u okviru svojih nadležnosti.
Gradonačelnik odgovara na pitanja vijećnika .
Na pitanje Sanje Janeš utvrđuje da će razmotriti mogućnost postavka stalne zbirke na spomen Interniraca dok će
se sagledati pogodno mjesto za postavu oglasne ploče u Čabru s obzirom na vlasništvo zemljišta, dostupnost i
drugo.
Na pitanja Vazme Malnar odgovara da će se u akciji proljetnog čišćenja urediti nogostupi i javne površine dok će
se za uređenje državnih i županijskih cesta kontaktirati HC i ŽUC. Iznosi informaciju da je u tijeku projektiranje
rekonstrukcije mosta u Čabru, klizišta te mosta u Malom Lugu. Slaže se sa potrebom uređenja oglasnih ploča te
upućivanja dopisa Erste banci za postavu koša za smeće pored bankomata. Slaže se sa uređenjem naziva ulice
Matije Gupca u Tršću. Obrazlaže problematiku ruševnog objekta na križanju ulice vezanu uz nepostojanje
vlasnika ili posjednika u upravnom postupku kojem bi se mogao dati konkretan nalog za otklanjanje opasnosti od
rušenja. Izražava žaljenje zbog opetovanih pitanja uz isplate pomoći za štete od elementarne nepogode te
ponovno iznosi tijek postupka obrade zahtjeva i isplate šteta. Ne slaže se sa objavom podataka na web stranici.
Na pitanje Željka Erenta navodi da će provjeriti stanje isplate sredstva udruzi Motus.

Utvrđuje da će se razmotriti prijedlozi vijećnika za uređenje javnih površina, postavu klupica za šetače i slične
prijedloge.
Ponovno utvrđuje da se vijećničke naknade ne smiju isplaćivati na druge račune osim onih koje su naveli
vijećnici. Nakon zaprimanja naknade, vijećnici slobodno raspolažu naknadom.
Utvrđuje da će se na zahtjev i reagiranja stanovnika Gerova koji žive u neposrednoj blizini pilane Finvest corp-a,
ponovno uputiti komunalni redar, koji će poduzeti mjere i radnje sukladno svojim nadležnostima.
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.

