REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/10
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 4. rujna 2015.
ZAPISNIK
s XVI. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 4. rujna 2015. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 12,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun Turk, Vazma
Malnar, Ivan Kvesić, Gregor Tušek, Vidoslav Žagar i Denis Turk
OPRAVDANO NENAZOČNI: Željko Erent, Leo Jelenc, Sanja Janeš i Ivanka Turk
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Alen Lipovac, Marija Janeš, Zdravko Tomac, Marinko Krmpotić, Nenad Lučić
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XVI. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
člana Županijske skupštine, predstavnike medija, izražava isprike svim nazočnim i nenazočnim vijećnicima zbog
odgode sjednice, utvrđuje kvorum (nazočno devet (9) vijećnika). Daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda, s
izmjenom tj. predlaže se brisanje točke 4. dnevnog reda : Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra te poziva gradonačelnika radi obrazloženja izmjene dnevnog
reda. Gradonačelnik obrazlaže brisanje točke 4. te upoznaje vijećnike da je krajnji rok za održavanje izbora za
vijeća mjesnih odbora 15. prosinac 2015. godine, a budući je izvjesno da će se parlamentarni izbori održati prije
tog datuma, istovremeno će se raspisati i izbori za vijeća mjesnih odbora čime će se ostvariti ušteda troškova za
Proračun.
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red :
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 09. srpnja
2015. godine
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2015. godini
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
3. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra.
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg
vrtića Buba Mara Čabar.
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar.
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Narodne
knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar.
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
8. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.

Daje se na usvajanje zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 9. srpnja 2015. godine.
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane
9. srpnja 2015. godine.
AD 1.)
Izvjestiteljica Marija Janeš pozdravlja prisutne, utvrđuje da su vijećnici zaprimili pismeni materijal
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Čabra za 2015. godinu te obrazlaže oblik izrađenog
materijala. Utvrđuje da su prihodi Proračuna u promatranom razdoblju 6.692.976,00 kuna odnosno 39% ukupnog
plana Proračuna odnosno 27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. godine dok su rashodi ostvareni
u iznosu od 5.024.947,00 kuna odnosno 29% ukupnog plana Proračuna tj. 13% više u odnosu na isto razdoblje
prethodne 2014. godine. Obrazlaže višak prihoda koji se pojavljuje radi neiskazanih prijenosa za korisnike
Proračuna tj. Dječji vrtić i Narodnu knjižnicu, a uzrok je što se na razini države financijski izvještaji zbrajaju te bi
iskazivanjem istih bili udvostručeni. Nastavlja da je u uputama za izradu Proračuna za 2016. godinu taj
nedostatak otklonjen te će u idućoj godini ti rashodi biti ponovno iskazivani u Proračunu. Utvrđuje podatke o
zaduženjima, o neizdavanju jamstava u promatranom razdoblju te o nekorištenju Proračunske rezerve.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Ivanka Križ se osvrće na Izvještaj te izražava svoje mišljenje da su iz razloga viška prihoda te
neiskazanih prijenosa za korisnike kako je to obrazložila Izvjestiteljica Marija Janeš, indeksi u izvještaju nerealni,
posebice u odnosu na usporedno razdoblje iz 2014. godine. Također izražava svoje mišljenje da bi brojčani
podaci u izvještaju trebali biti izraženi jednoobrazno tj. ili svi sa decimalama ili svi bez decimala.
Predsjedavajući, Josip Malnar poziva Izvjestiteljicu Mariju Janeš da pobliže objasni navode Ivanke Križ u
odnosu na decimale u Izvještaju.
Marija Janeš utvrđuje da je Izvještaj izrađen u skladu sa informatičkim programom koji se koristi od 1.
siječnja 2015. godine, da su se podaci u 2014. godini drugačije evidentirali i ti podaci su unošeni ručno u ovaj
izvještaj te iz tog razloga postoji razlika u iskazivanju decimala u brojevima, Nastavlja da sadašnji program
zadovoljava sve propisane zahtjeve za izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna Proračuna. Izražava svoje
mišljenje da bi uvođenje bilo kakvih izmjena značilo zaobilaženje postojećeg programa kojeg koristi cca 50
jedinica lokalne samouprave.
Na ponovno utvrđenje Ivanke Križ da podaci o rashodima npr. korisnika Proračuna nisu realni, Marija
Janeš ponavlja odredbe Pravilnika za izradu izvještaja za 2015. godinu koje obrazlažu oblik na koji je izrađen
Izvještaj te zaključuje da je moguće zbirno usporediti Proračun u odnosu na 2014. godinu. Posebno obrazlaže
obračun plaća za Jedinstveni upravni odjel i način na koji su iskazane u Izvještaju.
Gradonačelnik se osvrće na povećane prihode od poreza na dohodak te upoznaje vijećnike da su oni
rezultat isplate plaća radnicima Finvest corp-a, te upozorava da će u idućoj godini ti isti prihodi biti predmet
povrata poreza radnicima. Nastavlja da i prihodi od države tj. pomoći, subvencije i drugo će biti ostvareno tek u
drugoj polovici godine, sukladno izvršenju projekata u kojima se ta sredstva očekuju. Utvrđuje da gradska uprava
nije skupa za Proračun budući se troši oko 10% od dopuštenih 20% izvornih prihoda, no upozorava da ukoliko ne
dođe do pozitivnih pomaka u gospodarstvu na području grada Čabra, sve rasprave vezane uz prihode Proračuna
će biti izlišne.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna grada Čabra za 2015. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD
1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota pozdravlja prisutne te obrazlaže Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2015.
godini koje će se dodijeliti na svečanoj sjednici gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Čabra.
Sukladno članku 21. Odluke o priznanjima Grada Čabra, pristupa se odvojenom glasovanju.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeće:
ODLUKE
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog dodjele Zlatne plakete Grada Čabra Darinki Rački iz
Prezida, u prigodi odlaska u mirovinu nakon 44 godine rada u prosvjeti, za doprinos u odgoju i obrazovanju
mladih, očuvanju starih običaja mjesta Prezid i prenošenju njihovih vrijednosti na najmlađe naraštaje.
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog dodjele Zlatne plakete Grada Čabra Krešimiru
Sandukčiću iz Čabra u prigodi odlaska u mirovinu, za dugogodišnji predan rad i požrtvovnost u obavljanju
liječničke dužnosti i pružanju pomoći u svih segmentima zdravstvene zaštite građana grada Čabra.
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog dodjele Zlatne plakete Grada Čabra Nikoli Poljančiću
iz Ravne Gore za predani, dugogodišnji rad i vrijedne rezultate u muzičkoj obuci puhačkog orkestra Grada Čabra,
pri čemu najveći trud ulaže u mladež i djecu osiguravajući na taj način kontinuitet glazbenog odgoja na našem
području.
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog dodjele Srebrne plakete Grada Čabra Udruzi žena
„Goransko srce“ za svekoliku promociju Grada Čabra, turizma i njegovanja starih običaja čabarskog kraja te za
izuzetne višegodišnje rezultate u sudjelovanju u manifestaciji „Gorski kotar u metropoli“ .
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog dodjele Srebrne plakete Grada Čabra Katarini i
Alenu Leš iz Lazi, Tršće za dugogodišnji rad u promicanju turizma, poticanje inovativnosti u turizmu,
osmišljavanje novih i originalnih turističkih proizvoda i učestalo sudjelovanje na manifestacijama koje promoviraju
čabarski kraj i pridonose očuvanju starih zanata i običaja.
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog dodjele Godišnje nagrade Grada Čabra Radoslavu
Keča iz Prezida za dugogodišnji predan rad, stručnost i metodičnost u odgoju učenika te inovativnost i zalaganje
u izradi stroja CNC za obrazovanje učenika strukovnog smjera Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar .
Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2015. godini se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel se osvrće na bitnije projekte koje je gradska uprava provodila u proteklom
razdoblju, a rezultati kojih su vidljivi u izvještajnom razdoblju, pa tako opisuje rezultate projekta modernizacije
javne rasvjete, nabavke specijalnih komunalnih vozila za prijevoz otpada i nabavke komunalne opreme tj, kanti za
otpad koje će zaprimiti svako kućanstvo na području grada Čabra. Opisuje tijek ostvarenja projekta izgradnje
reciklažnog dvorišta i sanacije odlagališta komunalnog otpada Peterkov Laz te probleme koji se javljaju. Utvrđuje
da je u 2015. godini izvršena prijava svih projekata na objavljene pozive i natječaje za sufinanciranje te zaključuje
da je u svim važnijim projektima ostvaren neki oblik sufinanciranja. Naglašava da je namjera sve projekte koji su
financijski zahtjevni, financirati vanjskim sredstvima. U nastavku upoznaje vijećnike sa aktivnostima koje su
poduzimane u suradnji sa gradonačelnicima i načelnicima Gorskog kotara na statusu Gorskog kotara te najavljuje
da je tijeku saborska procedura za izmjenu Zakona o financiranju lokalne samouprave kojom će se ublažiti

negativni učinci indeksa razvijenosti. Zaključuje da će se konačni rezultati tek vidjeti u narednim godinama
posebice u odnosu na stanje gospodarstva na području grada Čabra i smanjenog dohotka koji će u stvarnosti
utjecati na prihode Proračuna. Nadalje, ocjenjuje rezultate prijave šteta od elementarne nepogode. Upozorava da
Proračun neće u budućnosti biti održiv ukoliko se ozbiljnije ne pokrene proizvodnja u zatvorenim pogonima
Finvest corp-a. Zaključuje da je unatoč svemu, zadovoljan razinom ostvarenja projekata.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Predsjedavajući pozdravlja izmjene Zakona koje su svakako dobre za Gorski kotar, te iznos sredstava koja su
predviđena za sanaciju šteta nakon elementarne nepogode, no ističe da takva rješenja nisu dobra ukoliko su ona
jednokratna. Zaključuje da samo Zakonska rješenja mogu pomoći i donijeti koristi ovom kraju. Na kraju
upozorava da nove izmjene Zakona o šumama predviđaju povećanje šumskog doprinosa u postotku sa 5% od
prodajne vrijednosti sortimenata na 7% vrijednosti na panju što u konačnici iznosi smanjenje.
Vazma Malnar ističe svoje mišljenje da je Gradonačelnik u svojem Izvještaju pravo stanje u gradu Čabru uljepšao
tj. „umotao u celofan“. Ujedno ukazuje na novi problem tkz. sušenja crnogorične šume koji se povećava iz dana u
dan te upućuje na potrebu šire akcije i upoznavanja javnosti i nadležnih institucija budući da gospodarstvo ovog
„šumarskog“ kraja ovisi o zdravoj šumi.
Predsjedavajući obrazlaže prisutnima da je problem potkornjaka kojeg spominje vijećnica Vazma Malnar poznat
svima te da su poznati uzroci ovih pojava te zaključuje da je potrebna akcija svih šumovlasnika na rješavanju
problema.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu
gradonačelnika.
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika. se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 4.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
grada Čabra te navodi imena osoba koje se predlažu kao članovi Savjeta.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga grada Čabra.
Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 4.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i
dopune Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara. Utvrđuje da je ovaj prijedlog kao i prijedlog naredne točke dnevnog

reda, rezultat naloga prosvjetne inspekcije te je osnovna namjera usklađenja akata sa pozitivnim propisima koji
reguliraju predškolski odgoj.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Buba
Mara se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i
dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i
dopune Statuta Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar. Obrazlaže da je namjera izmjene i dopune Statuta, prema
nalogu Ureda državne uprave, usklađenje sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice
„Ivan Žagar“ Čabar se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Antun Turk postavlja pitanje uređenja ceste prema naselju Vode, postavlja pitanje uređenje tj. sanacije
spomenika u Malom Lugu, postavlja pitanje planiranih radova na proširenju groblja Gerovo i Hrib.

Ivanka Križ postavlja pitanje mogućnosti asfaltiranja prilaza iza Palčave šiše u Plešcima. Postavlja pitanje
uređenja i popravka fontane u Plešcima, predlaže da se u suprotnom iznađe novo rješenje za lokaciju fontane u
smislu cvjetnjaka ili nečeg sličnog. Iznosi problem neriješenih oborinskih voda na stepeništu kod groblja u
Plešcima te moli da se problem sagleda i riješi.
Josip Šoštarić prenosi informaciju da je oborinski kanal u Tršću iza obiteljske kuće Zbašnik začepljen te je
potrebno izvršiti čišćenje kako bi se spriječile poplave. Također upoznaje sa informacijom da je izvorište Korita u
Tršću presušio te moli nadležne da ispitaju nastalu situaciju.
Ivan Kvesić postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt izgradnje doma za starije u Gerovu. Također, kao ravnatelj
Osnovne škole, moli nadležne za pomoć u rješavanju problema organizacije pripreme obroka za polaznike
dječjeg vrtića u Tršću.
Josip Malnar ističe da se u tijeku obavljanja javnih radova posebna pozornost usmjeri uređenju trgova u
naseljima, nadstrešnicama, održavanju čistoće na parkiralištima, uređenju živica na grobljima te atletske staze
oko teniskog igrališta budući je ista trenutno neuređena i zapuštena, a radovi ne zahtijevaju visoke troškove.
Gradonačelnik odgovara.
Na pitanje Antuna Turka o uređenju ceste za Vode, odgovara da je ta cesta u nadležnosti Županijske uprave za
ceste no da postoji obećanje ŽUC-a da će se cesta urediti u narednom razdoblju. Na pitanje sanacije spomenika
u Malom Lugu odgovara da je već izrađen troškovnik sanacije te su izvršene prijave na neke od natječaja za
pridobivanje sredstava ali bezuspješno. Utvrđuje da PGŽ ima namjeru pomoći u sanaciji spomenika u idućoj
godini. Utvrđuje da su u tijeku aktivnosti na projektiranju proširenja groblja na Hribu koji podrazumijevaju
geološka ispitivanja dok se planira u 2016. godini pokrenuti aktivnosti na proširenju groblja u Gerovu.
Na pitanja Ivanke Križ odgovara da će se sagledati nužnost asfaltiranja puta iz Palčave šiše s obzirom na
vlasništvo, dok bi o uređenju fontane u Plešcima trebalo svoje mišljenje dati i Mjesni odbor. Također navodi da će
se sagledati problemi oborinske odvodnje kod groblja u Plešcima te sukladno utvrđenom stanju riješiti odvodnju.
Na prijedlog Josipa Šoštarića o čišćenju oborinskog kanala, utvrđuje da će se izvidjeti stanje te poduzeti
primjerene aktivnosti, također će se izvidjeti stanje izvorišta Koriti.
Na pitanje Ivana Kvesića o izgradnji doma za starije obrazlaže način na koji je došlo do raskida Ugovora sa
privatnim partnerom te ističe da će se u budućnosti morati na ovom Gradskom vijeću izreći što dalje sa
zemljištem u Kasarnama i sa projektom doma za starije. Utvrđuje da će se sagledati model sufinanciranja
pripreme obroka u osnovnoj školi u Tršću.
Napominje da su u tijeku javni radovi na uređenju javnih površina u svim naseljima. Posebno se osvrće na
potrebu trajnijeg uređenja statusa teniskog terena u Tršću i pravne osobe koja će njime upravljati budući da se na
tim površinama pojavljuju određeni komunalni troškovi koje netko mora snositi.
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.

