REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/12
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 19. studenoga 2015.
ZAPISNIK
s XVIII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 19. studenoga 2015. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun Turk, Vazma
Malnar, Gregor Tušek, Sanja Janeš, Martin Kvaternik i Ana Rendulić
OPRAVDANO NENAZOČNI: Ivan Kvesić, Leo Jelenc, Ivanka Turk, Vidoslav Žagar, Željko Erent, Denis
Turk
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota i Alen Lipovac
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XVIII. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, nove vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike
gradske uprave, utvrđuje kvorum (nazočno sedam (7) vijećnika). Daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda sa
ispravkom navoda izvjestiteljice za prvu točku dnevnog reda te novom točkom pod brojem pet, koja glasi:
Informacija o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra. Daje se na
usvajanje slijedeći Dnevni red :
verifikacija i usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 07. listopada
2015. godine

1. Prijedlog Odluke o stavljanju u mirovanje mandat vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja
vijećnike dužnosti zamjenika vijećnika
– izvjestiteljica: Sanja Janeš
2. Prisega vijećnika Martina Kvaternika i Ane Rendulić
3. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i održavanje ceste u Gradu Čabru
– izvjestitelj: Alen Lipovac
4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
5. Informacija o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
6. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno sa sedam (7) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 7. listopada 2015. godine.
Jednoglasno sa sedam (7) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 7. listopada 2015. godine.
AD 1.)
Ivanka Križ iznosi prijedlog Odluke o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku
obnašanja vijećnike dužnosti zamjenika vijećnika, kojeg su predložili koalicija stranaka Hrvatske demokratske
zajednice i Hrvatske seljačke stranke, na način da umjesto dosadašnjeg vijećnika Željka Erenta dužnost u
Gradskom vijeću preuzme Martin Kvaternik te umjesto dosadašnjeg vijećnika Ivana Kvesića dužnost u Gradskom
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vijeću preuzme Ana Rendulić. Obrazlaže odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra na kojima se temelji
prijedlog Odluke.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa sedam (7) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o stavljanju u mirovanje mandata
vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećnike dužnosti zamjenika vijećnika.
Odluka o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećnike
dužnosti zamjenika vijećnika se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Uslijedilo je davanje svečane prisege vijećnika Martina Kvaternika i Ane Rendulić. Josip Malnar, predsjednik
Gradskog vijeća, pročitao je tekst prisege, nakon čega su vijećnici pojedinačno pristupili, potpisali prisegu i
izgovorili riječ„prisežem“.
Predsjednik GV izrazio je čestitke novim vijećnicima na početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika uz želju da im ova prisega bude vodilja u radu te im zaželio mnogo uspjeha i sreće u radu te suradnju,
prije svega.
AD 3.)
Alen Lipovac iznosi prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i održavanje ceste u Gradu Čabru te upoznaje
vijećnike sa tijekom projekta izgradnje nerazvrstane ceste Kasarne i biciklističke staze, obaveze koje Grad Čabar
mora ispuniti u narednom periodu s ciljem predaje Zahtjeva za isplatu sredstava iz IPARD programa do krajnjeg
roka 1. prosinca 2015.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i održavanje ceste u
Gradu Čabru.
Odluka o davanju na upravljanje i održavanje ceste u Gradu Čabru se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 4.)
Ivana Lakota pozdravlja prisutne te iznosi Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra.
Obrazlaže izmjene koje se odnose na porez na kuće za odmor te porez na tvrtku. Upoznaje vijećnike sa
postupkom nove izmjene površina nekretnina tj. objekata na području grada Čabra kao osnove za obračun
komunalne naknade pa tako i poreza na kuće za odmor. Također upoznaje vijećnike da će se u narednom
razdoblju, dokazivanjem u upravnom postupku utvrđivati podaci o obveznicima poreza na kuće za odmor.
Predsjedavajući otvara raspravu.
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Antun Turk iznosi mišljenje da obrtnici na području grada Čabra „jedva sklapaju kraj s krajem“, dok se ovom
izmjenom dodatno financijski opterećuju, navodeći da se svuda „nameti“ smanjuju obrtnicima, dok se u ovom
slučaju povećavaju te predlaže da se porez smanjuje sukladno većem broju zaposlenih. Postavlja pitanje da li se
porez na kuće za odmor obračunava vlasnicima koji imaju prebivalište na području grada Čabra, a vlasnici su
više objekata. Postavlja pitanje na koji način će se utvrđivati vrijeme povremenog ili sezonskog korištenja kuće za
odmor.
Sanja Janeš navodi da kao vlasnik kuća za odmor redovito podmiruje svoje obveze poreza na kuće za odmor te
podržava ove izmjene i dopune. Također podržava izmjene odredaba koje se odnose na porez na tvrtku ili naziv.
Vazma Malnar pozdravlja sve prisutne. Iznosi svoje žaljenje da se na takav način predlaže punjenje gradskog
proračuna te uspoređuje vlasništvo kuća za odmor u priobalju gdje su vlasnici u mogućnosti ostvariti znatne
prihode od iznajmljivanja objekata u odnosu na vlasnike kuća za odmor na području grada Čabra čiji su prihodi
od iznajmljivanja minorni. U nastavku navodi da su neki objekti u kategoriji apartmana koji omogućuju veće
prihode, izražava nezadovoljstvo sa nedostatkom aktivnosti u pripremi turističke sezone u adventskom razdoblju i
razdoblju nadolazećih blagdana, na što gradonačelnik upozorava vijećnicu da navodi i iznesena mišljenja nisu
povezani sa točkom dnevnog reda.
Predsjedavajući upozorava vijećnike da svoja pitanja, mišljenja i navode koji nisu povezani sa tematikom točke
dnevnog reda mogu iznijeti pod točkom vijećnička pitanja i prijedlozi. U nastavku postavlja pitanje koliki je prihod
od poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku ili naziv, te da li se porez na kuće za odmor odnosi na nelegalne
objekte te razne objekte koji su izgrađeni u šumskim područjima na teritoriju grada Čabra.
Gradonačelnik na početku izlaganja navodi da nitko od vijećnika nije primijetio da se u stvarnosti smanjuje porez
na kuće za odmor te nastavlja da u odnosu na prethodnu Odluku, prijedlog izmjene predviđa smanjenje poreza
na kuće za odmor za objekte koji nemaju mogućnost priključka na infrastrukturu. Utvrđuje da grad Čabar ima
najmanji porez na kuće za odmor u Gorskom kotaru i šire. Također utvrđuje da će se povećanje godišnjeg poreza
biti posljedica novog premjera površina objekata koje se provodi radi obračuna komunalne naknade. Zaključuje
da se ovim aktivnostima uvodi red u naplatu prihoda gradskog proračuna u skladu sa pozitivnim propisima RH. U
nastavku obrazlaže da se stvarno povećanje poreza na tvrtku ili naziv odnosi samo na tvrtke koje imaju više od
50 zaposlenih te iznosi svoje mišljenje da za takve tvrtke na području grada Čabra ovo povećanje neće ni na koji
način ugroziti poslovanje. Na dodatno pitanje Antuna Turka pojašnjava da u RH svaki građanin može imati samo
jednu osobnu iskaznicu i jedno prebivalište što znači da je za svaki drugi objekat u vlasništvu, građanin obveznik
poreza na kuće za odmor.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom glasova s osam (8) vijećnika ZA te jednim (1) PROTIV, prihvaća se Prijedlog Odluke o II. izmjeni i
dopuni Odluke o porezima Grada Čabra.
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 5.)
Ivana Lakota upoznaje vijećnike za rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
koji su se održali istovremeno sa parlamentarnim izborima 8. studenoga 2015. godine. Unatoč namjeri da se
ostvare uštede u održavanju izbora te jedinstvenim izbornim tijelima, odlukom Državnog izbornog povjerenstva je
određeno da se izbori provedu određivanjem posebnih izbornih tijela. Nastavlja da je po prvi puta od kada se
održavaju izbori za vijeća mjesnih odbora, odaziv bio rekordan za područje grada Čabra i to iz razloga odvijanja
istovremeno sa parlamentarnim izborima. Utvrđuje da nije bilo prigovora na objavljene rezultate izbora koji su i
objavljeni na službenim stranicama Grada Čabra. U nastavku iznosi rezultate izbora. Upoznaje vijećnike da će se
konstituirajuće sjednice mjesnih odbora održati u narednom tjednu.

3

AD 6.)
Sanja Janeš postavlja pitanje tko i na koji način u Gradu Čabru provodi javne nabave te tko je u strukturi državnih
tijela nadležan za kontrolu javne nabave.
Izražava nezadovoljstvo na posipavanje cesta u zimskoj službi budući se prekomjerno posipava cesta čime se
nepotrebno oštećuju motorna vozila koja prolaze takvim cestama.
Iznosi problematiku neprestanih kvarova na vodovodnom cjevovodu na adresi I.G.Kovačića između brojeva 15. i
17.
Martin Kvaternik postavlja pitanje stanja projekta izgradnje Doma za starije u Gerovu.
Postavlja pitanje može li Grad Čabar ikako reagirati na nepodnošljivo stanje telekomunikacijskih mreža budući je
evidentno da svaki tjedan jedno naselje na području grada Čabra nema telefone, interneta, signala za mobitel i
slično. Nastavno iznosi da svi na području grada Čabra plaćamo punu RTV pristojbu, a u mogućnosti smo gledati
samo polovicu programa te predlaže da se o tim problemima uputi dopis nekim od regulatornih tijela.
Antun Turk iznosi nezadovoljstvo sa dobivanjem informacija i odgovora od strane gradonačelnika i gradske
uprave te se poziva na članak 40. i 47. Statuta Grada Čabra koji se odnose na zaštitu prava vijećnika od strane
Predsjednika GV. Primjerice iznosi nedobivanje odgovora na pitanje o osiguranju djece u dječjem vrtiću „Buba
Mara“ .
Upozorava da je krajnje vrijeme da se na neki način pokrene sanacija mostova na cesti D32 od strane Hrvatskih
cesta te upoznaje vijećnike sa informacijom da je cestovni propust/most na ulazu u Gerovo iz pravca Malog Luga
u jako lošem stanju te prijeti urušavanjem.
Postavlja pitanje povećanja cijene sakupljanja i odvoza otpada na području grada Čabra te načina na koji je
povećanje određeno.
Upozorava na situaciju u proizvodnoj tvrtci Metalpres u Plešcima te glasinama o najavljenim otkazima zaposlenim
ženama. Postavlja pitanje da li Grad Čabar može na bilo koji način pomoći u nastaloj situaciji.
Gradonačelnik odgovara da u Gradu Čabru postupke javne nabave provodi ovlaštena osoba Alen Lipovac, dok
same postupke nadzire Ministarstvo financija te druga tijela za kontrolu postupaka javne nabave.
Upoznaje vijećnike da Grad Čabar nema izravnog utjecaja na pravila zimske službe na državnim i županijskim
cestama.
Upućuje vijećnicu na upravu vodovoda i odvodnje za sve kvarove na vodovodu i kućnim priključcima te da će se
u konkretnom slučaju pismenim putem tražiti objašnjenje nastale situacije.
Gradonačelnik obrazlaže situaciju raskida Ugovora projekta JPP-a te naglašava da će se u narednom razdoblju
konkretnije odluke o Kasarnama donositi na Gradskom vijeću.
Slaže se sa prijedlogom da se upute pitanja regulatornim tijelima zbog čestih prekida telekomunikacijskih mreža
no nema nikakvih saznanja vezanih uz vidljivost TV programa.
Antunu Turk odgovora da je informacija o osiguranju djece proslijeđena Vesni Kvaternik – predstavnici Croatia
osiguranje te da je smatrao da je na taj način ispunjen zahtjev za informaciju.
Slaže se sa prijedlogom da se prema Hrvatskim cestama i Županijskoj upravi za ceste upute upozorenja o stanju
mostova i propusta na državnim i županijskim cestama te zatraži hitno rješavanje.
Gradonačelnik odgovara da je davanje suglasnosti na odluke o cijenama usluga komunalnog društva, u
nadležnosti gradonačelnika te da Gradsko vijeće ne donosi nikakve odluke o tome. Nastavlja da je cijena
povećana uslijed izračuna kojim je utvrđeno da troškovi novog sustava skupljanja i odvoza otpada premašuju
prihode od cijene sakupljanja i odvoza koji su se ostvarivali prije povećanja. Navodi da je nova cijena još uvijek
manja od cijene usluge drugih JLS na području Gorskog kotara.
Gradonačelnik upozorava vijećnika da se može raspitati o poslovnoj situaciji u Metalpresu, no da se radi o
privatnoj pravnoj osobi na koju ne može niti smije na bilo koji način utjecati.
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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