REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/09
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 9. srpnja 2015.
ZAPISNIK
s XV. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 9. srpnja 2015. 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, Vazma Malnar, Ivan Kvesić, Gregor Tušek, Željko Erent i Vidoslav Žagar
OPRAVDANO NENAZOČNI: Denis Turk i Ivanka Turk
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Alen Lipovac, Lidija Ikasović, Marija Janeš, Marinko Krmpotić, Nenad Lučić
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XV. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
predstavnike medija, utvrđuje kvorum (nazočno jedanaest (11) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog
Dnevnog reda, kako slijedi:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 23. travnja 2015.
godine
1. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godini
- izvjestiteljica: Lidija Ikasović
3. Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godini
- izvjestiteljica: Lidija Ikasović
4. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
7. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
- izvjestiteljica: Sanja Janeš
8. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
- izvjestiteljica: Sanja Janeš
9. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 23. travnja 2015. godine.
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 23. travnja 2015. godine.
AD 1.)
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Izvjestiteljica Marija Janeš pozdravlja prisutne, utvrđuje da su vijećnici zaprimili pismeni materijal za
drugu izmjenu i dopunu Proračuna za 2015. godinu, te nastavlja sa utvrđenjem da su prihodi povećani za
6.140.000,00 kuna (35%) te u novom planu iznose 23.640.000,00 kuna. Radi uravnoteženja povećavaju se i
rashodi. U nastavku nabraja i obrazlaže povećanje prihoda koji se odnose na porez na dohodak (48%), prihode
od Fonda solidarnosti EU za popravak šteta na infrastrukturi i objektima (2,7 mil. kuna), prihode od Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU (sufinanciranje –parkiralište Čabar - 376.000,00 kuna), prihode od Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje nabave kamiona – 60%). Nadalje, nabraja i obrazlaže
pozicije Proračuna iz posebnog dijela koje se mijenjaju i dopunjuju, a odnose se na rashode. Dodatno još
obrazlaže promjene koje se odnose na Dječji vrtić Buba Mara, a odnose se na zapošljavanje pedagoga u pola
radnog vremena po nalogu prosvjetne inspekcije, troškove prijevoza na posao te opremanje prostora.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno objašnjava planirane prihode od Fonda solidarnosti EU te upoznaje vijećnike sa
tijekom donošenja Odluke Europske komisije temeljem podataka koji su izrađeni u to vrijeme. Nadalje, utvrđuje
da je pripremljen nacrt Ugovora koji će se sklopiti sa Ministarstvom gospodarstva kao operativnim tijelom za
provedbu i utrošak strogo namjenskih sredstava. Napominje da će se sredstva ishoditi tek po izvršenju svih
radova na nerazvrstanim cestama i domovima kulture te izvršenom plaćanju izvođačima, a krajnji rok je kraj
listopada. Najavljuje da je tijeku priprema za dodatno zaduživanje grada Čabra budući trenutno ne postoje drugi
izvori financiranja osim eventualno kredita Hbora o čemu će Gradsko vijeće i odlučivati na prvoj slijedećoj
sjednici. Dodatno obrazlaže da su sredstva sufinanciranje za kamione od strane Fonda za zaštitu okoliša
uplaćena na račun grada Čabra te je iz toga razloga bilo potrebno to i prikazati u ovim izmjenama. Također
obrazlaže da će grad Čabar u sufinanciranju sa PGŽ izraditi glavni projekt sustava odvodnje naselja Gerovo
kojeg će nakon izrade predati KD Čabranka d.o.o. Sa slovenskom opčinom Loška dolina dogovorena je izrada
prijave projekta u zajedničkom nastupanju na fondove EU. Nadalje upoznaje vijećnike sa sudjelovanjem grada
Čabra u projektu izgradnje Vatrogasnog doma u Prezidu te tijekom aktivnosti u kojima sudjeluje grada Čabar u
svojstvu projektnog partnera. Zaključno obrazlaže naloge inspekcijskih službi koji se odnose na poslovanje
dječjeg vrtića što je i rezultiralo povećanjem rashoda.
Željko Erent postavlja pitanje koja će biti daljnja namjena domova kulture nakon što se izvrše radovi na
zamjeni pokrova te koja je namjena predviđena sa stari đački dom u Čabru. Nastavno traži obrazloženje
naknadnih radova na cesti u Kasarnama.
Gradonačelnik odgovara – obrazlaže da je tijekom prijava šteta od elementarne nepogode iz 2014.
godine, grad Čabar prijavio i domove kulture, a budući da EU preferira u većem postotku financiranje šteta na
kulturnim objektima u odnosu na ceste (90%), ukazala se prilika izvršiti zamjenu dotrajalih pokrova na domovima
kulture koji su vlasništvu grada. U slučaju starog đačkom doma planira se projektiranje rekonstrukcije objekta za
izgradnju cjelodnevnog dječje vrtića za područje grada Čabra. Obrazlaže da je na projektu izgradnje ceste
Kasarne u tijeku sređivanje dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole te da se utvrdilo da je stanje terena od
vremena projektiranja do izvođenja radova bilo izmijenjeno, no da se ne radi o naknadnim radovima već o
završavanju projekta koji se prenosi iz 2014. godine, radovi su obračunati u skladu s ugovornim troškovnikom.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – deset (10) vijećnika ZA, uz jedan (1) vijećnik SUZDRŽAN, prihvaća se Prijedlog II.
izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
II. izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2015. godinu se prilažu zapisniku pod AD 1.) i čine
njegov sastavni dio.
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AD 2.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović pozdravlja prisutne te ukratko obrazlaže Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje
komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godine. Navodi da je u Programu predloženo
dodavanje stavke izgradnje ceste Kasarne iz razloga koje je u prethodnoj točki dnevnog reda iznio Gradonačelnik
dok se u preostalom dijelu Program ne mijenja.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje
komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godine.
I. izmjena Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godine se prilaže
zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području grada Čabra u 2015. godini. Razlog povećanja u iznosu od 2.267.700,00 kuna su sredstva koja se
očekuju od Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta na nerazvrstanim cestama na području grada Čabra: dionice
Čabar – Tometi, Skednari - Brezovci, Baraka-Podgrič-Kupari, ostale nerazvrstane te klizišta Mogušari, Živci i
Sveta Gora. Planirana je i nova stavka : uređenje parkirališta u ulici Petra Zrinskog u Čabru u kojoj radove
sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja. Nastavlja da se povećava planirani rashod za zimsku službu te
radovi na sanaciji šteta na grobljima i mrtvačnicama iz Fonda solidarnosti EU. Također obrazlaže izmjene u
programu za modernizaciju javne rasvjete te proširenja javne rasvjete.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar upućuje primjedbu da u prijedlogu Programa koji se odnosi na sanaciju šteta na grobljima i
mrtvačnicama nema groblja i mrtvačnice u Tršću i Gerovu budući je poznato da postoje oštećenja na krovu i
olucima, na što odmah dobiva odgovor da je u prijedlogu izmjena Programa samo onaj dio koji se odnosi na
prijavljene štete iz Fonda solidarnosti te da je održavanje mrtvačnice u Tršću već sastavni dio osnovnog
Programa.
Sanja Janeš moli za objašnjenje izraza „ručnog čišćenja snijega“ te postavlja pitanje tko će u stvarnosti obavljati
ove poslove na što odmah dobiva odgovor da se spomenut rad odnosi na čišćenje snijega na javnim površinama
– trgovima, prilazima i drugim javnim površinama na kojima nije moguće izvoditi čišćenje strojevima tj. kamionima
i strojevima s plugom.
Željko Erent utvrđuje da su znatna sredstva predviđena za glavnu komunalnu infrastrukturu ali da za male stvari u
svim mjesnim odborima nije predviđeno ništa, primjerice uređenje i košenje površina u Plešcima prigodom moto
susreta koji će se održati u neposrednoj blizini istog stvara ružnu sliku grada Čabra gostima koji dolaze, nadalje
navodi neispravnu javnu rasvjetu na šetnjici u Plešcima i zahrđalu ogradu uz cestu, neispravnu fontanu ispred
mjesne crkve, neuređeni okoliš ispred Doma kulture i neodržavani spomenici i kipovi. Zaključuje da je potrebno
planirati sredstva za održavanje i uređenje svih mjesta u suprotnom sve što je napravljeno u proteklim godinama
gubi smisao.
Vazma Malnar utvrđuje da prilikom proširenja javne rasvjete treba uzeti u obzir nepostojanje javne rasvjete na
području Zaobilaznice prema groblju u Čabru na što gradonačelnik odgovara da će se takvi slučajevi uzeti u obzir
prilikom planiranog proširenja.
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Josip Malnar navodi da bi se puno više učinilo da je na vrijeme ishođeno odobrenje za zapošljavanje osoba u
programu javnih radova s čime se gradonačelnik slaže te dodatno obrazlaže da još nije odobren zahtjev za javne
radove od strane Zavoda za zapošljavanje.
Antun Turk postavlja pitanje da li će se poduzeti mjere za uređenje nepokošenih livada i poljoprivrednih površina
na području grada Čabra prema modelu da grad Čabar angažira vanjskog izvoditelja na trošak vlasnika zemljišta.
Predsjedavajući upozorava vijećnika da navedeno pitanje nije vezano uz točku dnevnog reda te da će se to
pitanje postaviti u točki 9. vijećnička pitanja i prijedlozi.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – deset (10) vijećnika ZA, uz jedan (1) vijećnik SUZDRŽAN, prihvaća se Prijedlog I. izmjene
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godini.
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2015. godini se prilažu
zapisniku pod AD 3.) i čine njegov sastavni dio.
AD 4.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada
Čabra. Utvrđuje da je osnovni razlog donošenja Odluke na Gradskom vijeću posljedica izmjene Zakona te Statuta
grada Čabra po čemu donošenje ove Odluke ulazi u nadležnost Gradskog vijeća. Nastavlja da će se izbori
raspisati u roku od 90 dana od dana objave u službenim novinama. Zaključuje da se postupak izbora članova
vijeća mjesnih odbora nije mijenjao.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže razloge podnošenja Prijedloga Odluke te navodi da je razlog kašnjenja
namjera da se izbori članova vijeća mjesnih odbora spoje sa izborima višeg ranga čime bi se poštovala uputa
Ministarstva uprave, a ujedno i učinile znatne uštede spajanjem više izbora u isto vrijeme. Nastavlja da iz razloga
što je očito da se parlamentarni izbori neće održati u 2015. godini, a krajnji rok za održavanje predmetnih izbora
ističe 15. prosinca 2015., potrebno je ipak donijeti Odluku na ovoj sjednici temeljem koje će se izbori održati u
jesen ove godine.
Vazma Malnar iznosi primjedbu da su izbori za članove vijeća mjesnih odbora već provedeni u svim jedinicama
lokalne samouprave na području RH te da su se mogli provesti u proljeće.
Željko Erent iznosi svoje mišljenje da je nesvrsishodno spajanje izbora budući se glasači na takvim izborima
teško snalaze u izbornim listama.
Josip Malnar iznosi svoje mišljenje da je osnovna svrha da mjesni odbori funkcioniraju te obavljaju zadaće koje
su im Zakonom i Statuom propisane.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području grada Čabra
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Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 5.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
grada Čabra te ističe da je ovaj prijedlog treći puta na odlučivanju pred gradskim vijećem iz razloga što nije
iskazan interes kupaca na prvu procijenjenu vrijednost sudskog vještaka, dok je drugi vjerojatni razlog što općina
Karlobag u neposrednom susjedstvu predmetne nekretnine prodaje svoje zemljište po znatno nižoj cijeni.
Nastavlja da Zakon omogućava da se predložena cijena smanji za jednu petinu te se predlaže nova cijena od
520,00 kuna po metru kvadratnom.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra se prilaže zapisniku pod
AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada
Čabra te ističe da je Zakonom o zaštiti potrošača propisana obveza osnivanja Savjeta. nadalje objašnjava
postupak osnivanja Savjeta, njegov sastav te napominje da će se nakon što ova Odluka stupi na snagu i nakon
što se formira članstvo Savjeta, tročlano članstvo potvrditi na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga grada Čabra.
Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD
6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Izvjestiteljica Sanja Janeš iznosi Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci te
navodi da Odbor za izbor i imenovanje nakon razmatranja predlaže imenovanje sudaca porotnika Županijskog
suda u Rijeci i to : Ivan Janeš iz Čabra, Loknari 7. i Laura Tušek iz Plešci, Antuna Muhvića 1.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
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ODLUKU
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca
porotnika Županijskog suda u Rijeci.
Zaključak o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 8.)
Izvjestiteljica Sanja Janeš iznosi Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci te
navodi da Odbor za izbor i imenovanje nakon razmatranja predlaže imenovanje sudaca porotnika Općinskog
suda u Rijeci i to : Sanju Janeš iz Čabra, I.G.Kovačića 16., te Ivanu Lakota iz Kozjeg Vrha, Šumarska 7.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca
porotnika Općinskog suda u Rijeci.
Zaključak o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci se prilaže zapisniku pod AD 8.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 9.)
Vazma Malnar upozorava na nerješavanje problema klizišta na cesti D305 u naselju Čabar (Zaobilaznica) te
ističe da već duže vrijeme upozorava i apelira na reagiranje prema nadležnim tijelima za sanaciju klizišta.
Napominje da se svaki dan bilježi promet teretnih i drugih vozila koja se često kreću neprilagođenom brzinom te
postoji stvarna opasnost od prometne nesreće s teškim posljedicama. Najavljuje da će udruga žena Goransko
srce samoinicijativno kontaktirati Hrvatske ceste te tražiti očitovanje o razlozima zbog kojih se odugovlači sa
sanacijom klizišta. Također obavještava da će se u slučaju negativnog odgovora, tražiti zatvaranje ceste te
pomoć medija. Nadalje, upozorava na neodržavanje ceste u ulici Zaobilaznica koja je još uvijek posuta pijeskom
iz razdoblja zimske službe te postavlja pitanje u čijoj je nadležnosti održavanje tog dijela ceste. Navodi da prema
saznanjima iz medija postoji mogućnost ukidanja ordinacije liječnika opće prakse te dentalne medicine te
prezentira dopis iz Ured Župana PGŽ. Naglašava problem odlaska mladih u druge krajeve te nazadovanje
gospodarstva, te ističe da probleme u turizmu na području grada Čabra treba rješavati pokretanjem novih
projekata koji će privući nove goste na ovo područje i osigurati njihov povratak. Iznosi svoje mišljenje o cijeni i
kakvoći vode za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava te nastavlja da je izradila vlastitu analizu cijene vode te
zaključila da cijena nije niska te da sukladno kritikama stanovništva voda nije pitka. Iznosi podatke o cijeni vode u
gradu Zagrebu te usporedbu sa cijenom vodnih usluga u gradu Čabru. Ističe problem neurednog, blatnog i
neodržavanog pristupnog puta na groblje Čabar. Reagira na letak o zbrinjavanju azbestnih krovova te iznosi
informaciju da se u naselju Čabar u ulici Franje O. Velikog nalazi hrpa naslaganog azbestnog pokrova te da bi ga
vlasnik trebao hitno zbrinuti. Postavlja pitanje za objašnjenje razloga iz kojih je raspisan natječaj za zapošljavanje
službenika – stručnog suradnika za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra .
Željko Erent postavlja pitanje te naglašava da je to već treći put, a odnosi se na neplaćanje sredstava iz
proračuna za 2014. godinu za HDZ i udrugu Motus , posebice iz razloga što je godišnjim obračunom Proračuna
utvrđeno da su ta sredstva plaćena. Također navodi da nisu isplaćena sredstva niti za 2015. godinu.
Vidoslav Žagar postavlja pitanje koje mu je uputila nova uprava Finvest corpa d.d. o mogućim saznanjima o roku
za završetak Kupske magistrale.
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Gradonačelnik odgovara na vijećnička pitanja.
Navodi da prema saznanjima koje ima od strane Hrvatskih cesta, radovi na sanaciji klizišta na cesti D305 će
započeti nakon završetka radova na klizištu ispod Prhci.
Željko Erent ispravlja gradonačelnika te navodi da je objavljena javna nabava za izradu projektne dokumentacije
za sanaciju klizišta.
Upozorava da se pod dojmom najavljenog odlaska dr. Sandukčića u mirovinu, nerazumijevanjem problematike i
najavljenom novom mrežom primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske, krivo tumači da će grad Čabar
izgubiti ordinaciju. Nastavlja da je nova mreža primarne zdravstvene zaštite u procesu javne rasprave te da je
Županija reagirala na način da se s tim ne slaže, kao što se s tim ne slaže niti grad Čabar. Najavljuje da će
pomno pratiti razvoj situacije te da ni na koji način neće dopustiti eventualno ukidanje ordinacija.
Iznosi svoje mišljenje da na području grada Čabra nema nekih velikih smještajnih kapaciteta za veći broj turista
bez obzira na brojne apartmane. Suprotno od razmišljanja pojedinaca, tvrdi da nije prihvatljivo da grad Čabar
stvara nove sadržaje u vidu restorana i hotela već da je to funkcija privatnog kapitala kojem će grad Čabar
pomoći na drugi način. Tek kada se stvore uvjeti da će gosti imati na raspolaganju restorane i smještajne
kapacitete ili druge sadržaje, u tom slučaju se može govoriti o privlačenju turista na ovo područje. Također
upoznaje vijećnike da je u tijeku rasprava na razini RH o svrsishodnosti Turističkih zajednica u budućnosti te
postoji mogućnost da se i ukinu. Utvrđuje da je komunalni redar u više navrata upozoravao vlasnike šume koji
izvlače trupce iznad groblja no činjenica je da se svako toliko pojavi netko novi te će se i ovaj put postupiti radi
rješavanje problema. Objašnjava da je natječaj za zapošljavanje službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
raspisan iz razloga što je zaključeno da postojeći obim poslova utječe na novo zapošljavanje.
Napominje da grad trenutno nema dovoljno financijskih sredstava te da niti jednoj političkoj stranci nisu isplaćena
sredstva te dodatno obrazlaže zašto je u godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu obaveza opisana na taj
način. Zaključuje da obaveza postoji te da će se obaveze prema svima izvršiti.
Navodi da prema svojim saznanjima Kupska magistrala je u izradi ali da neće radovi biti završeni u 2015. godini
već u 2016. godini.
Iznosi svoje slaganje sa prijedlogom Antuna Turka vezano uz održavanje poljoprivrednih i drugih površina koje su
zapuštene, ali napominje da ne postoji mogućnost izvršenja prema vlasnicima i posjednicima koji nisu dostupni.
Utvrđuje da bi se na taj način stvorile obveze gradu Čabru koje bi financijski opteretile Proračun, a naplata je
upitna.
Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

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