REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/03
UR. BROJ: 2108-01/1-16-2
ČABAR, 05. svibnja 2016.
ZAPISNIK
s XXI. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 5. svibnja 2016. 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, Martin Kvaternik, Denis Turk, Vidoslav Žagar, Gregor Tušek, Ana Rendulić
OPRAVDANO NENAZOČNI: Leo Jelenc, Ivanka Turk, Sanja Janeš
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Alen Lipovac, predsjednici Mjesnih odbora Gerovo i Prezid, Franjo
Pantar i Josip Čop
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXI. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
goste, predsjednike Mjesnih odbora, utvrđuje kvorum (nazočno deset (10) vijećnika. Daje na usvajanje prijedlog
Dnevnog reda sa dopunom i to novom točkom pod brojem osam , koja glasi: Prijedlog Odluke o usklađenju
Prostornog plana uređenje Grada Čabra sa Zakonom o prostornom uređenju i točka devete koja glasi: Prijedlog
Odluke o otvaranju podračuna Proračuna Grada Čabra. Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red :
verifikacija i usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 17.ožujka
2016. godine
1. Prijedlog Preraspodjele sredstava proračuna grada Čabra za 2015 godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
(k.o. Gerovo).
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
(k.o. Gorači).
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada
Čabra.
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
8. Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenje Grada Čabra sa Zakonom o prostornom
uređenju
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
9. Prijedlog Odluke o otvaranju podračuna Proračuna Grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
10. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
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Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 17. ožujka 2016. godine.
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 17. ožujka 2016. godine.
AD 1,2,3.)
Iz razloga povezanosti prvih tri točaka dnevnog reda, predsjedavajući predlaže da izvjestiteljica obazloži sve tri
točke odjednom te da se nakon rasprave, odluči o svakoj točci dnevnog reda posebno. Prijedlog je prihvaćen
jednoglasno.
U nastavku Marija Janeš, pozdravlja prisutne, te obrazlaže preraspodjelu sredstava koje je donio Gradonačelnik
u skladu sa Zakonom o proračunu te obvezu izvještavanja Gradskog vijeća o istome.
Marija Janeš obrazlaže godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2015. godinu te naglašava
posebnosti prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu. Posebno naglašava da je u materijalima predana
posebna tablica sa prikazom nepodmirenih obaveza Grada Čabra na dan 31.12.2015. godine.
Marija Janeš obrazlaže Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna grada Čabra za 2015.
godinu te posebno naglašava da se radi o pokriću manjka prihoda nad rashodima. U nastavku objašnjava
prijedlog Odluke po člancima
Predsjedavajući otvara raspravu.
Martin Kvaternik pohvaljuje preglednost materijala koji su izrađeni posebice iz razloga što je vidljivo, u ostvarenju
Proračuna, obaveze po pojedinim stavkama koje nisu plaćene. Postavlja pitanja za obrazloženje izrade plana
ukupnog razvoja grada Čabra te ostalih nespomenutih financijskih rashoda.
Ana Rendulić moli za objašnjenje materijala Preraspodjele sredstava Proračuna i to: rashoda za auto gume s
obzirom na visinu rashoda i broj automobila, postavlja pitanje da li je moguće objediniti voditelja zbirke „Kuća
Vesel“, voditelja galerije „Vilim Svečnjak“ i voditelja izdavanja knjižne građe u knjižnici u jednoj osobi , ujedno i
objedinjavanje naknada za rad. Postavlja pitanje o sufinanciranju rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
te na koji način Centar djeluje na području Grada Čabra, budući da je u iznosu sufinanciranja dogovoreno
sudjelovanje Centra u projektima na području grada Čabra. Predlaže da se obavi razgovor sa voditeljem Centra
te se dogovori konkretna suradnja u interesu poljoprivrednika s područja grada Čabra. Objašnjava na primjeru iz
osobnog saznanja da trenutna suradnja ne postoji.
Moli za objašnjenje rashoda za intelektualne usluge i samog iznosa rashoda te objašnjenje sufinanciranja
projekata u poljoprivredi, posebice moli za informaciju o izvršenju tečaja za pesticide.
Moli za obrazloženje tekućih donacija vjerskim zajednicama te obrazloženje rashoda Dječjeg vrtića za materijal
za likovne radionice.
Traži informaciju o cijeni koštanja premjera objekata u svrhu obračuna komunalne naknade za preostale mjesne
odbora na području Grada Čabra te da li će se cijena usluge premjera pokriti prihodima od naplate komunalne
naknade.
Vidoslav Žagar daje primjedbu na preraspodjelu proračunskih sredstava za 2015. godinu iz razloga što se u
tekućim donacijama političkim strankama još uvijek navodi Čabarski pokret mladih, budući je isti brisan iz registra
političkih stranaka RH, u travnju /svibnju 2015. godine, o čemu je i obaviješten Grad Čabar. Osobno je nastavio
članstvo u Gradskom vijeću kao nezavisni član.
Vazma Malnar daje primjedbu na godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra, te izražava svoje
mišljenje da su podaci o naknadama za novorođene netočni. Iznosi osobna saznanja o neisplatama naknada za
novorođene na primjerima svojih unuka te naglašava da takvo postupanje ne pridonosi natalitetu na našem
području.
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Josip Malnar uz uvažavanje problema i financijskog stanja u Gradu Čabru, izražava svoje mišljenje da se dug za
tekuće donacije prema strankama i listama Gradskog vijeća Grada Čabra počinje rješavati, tj. da se srazmjerno
započne sa isplatom tekućih donacija iz prethodnih razdoblja, budući se radi o Predstavničkom tijelu, vijećnicima
koji imaju određene obveze i naknadi koja je propisana Odlukom.
Moli da se Gradskom vijeću prezentira podatak o financijskom stanju Grada Čabra te izradi usporedba ukupnog
duga u trenutku preuzimanja vlasti 2013. godine u odnosu na današnje stanje. Izražava osobno mišljenje da se
usprkos svim primjedbama na način izvršavanja vlasti u proteklom razdoblju, ukupni dug Grada Čabra smanjio.
Gradonačelnik odgovara.
Podsjeća vijećnike da su zaprimili zapisnik o primopredaji vlasti te obrazlaže visinu duga u trenutku preuzimanja
vlasti u odnosu na današnje stanje. Posebice ističe da je posebnost stanja u činjenici da se očekuje povrat
sredstava za elementarnu nepogodu (1,3 mil kn), sredstva za izradu strategije Grada Čabra (100.000,00 kn),
sufinancirana je izmjera objekata od strane Hrvatskih voda te povećan prihod od poreza na kuće za odmor sa
50.000,00 na 230.000,00 kuna te će se nastavna mjerenja financirati na isti način. Zaključuje da je Gradu Čabru
trenutno potrebno još oko 2,5 mil. kuna da isplati sve dugove osim kredita kod Erste banke. Izražava mišljenje da
će se uz ostvarenje prodaje nekretnina, do kraja godine riješiti svi dugovi osim kredita Erste banke, Hbora i
leasinga za dva kamiona za odvoz otpada. Naglašava da se sve ovo rješava u uvjetima pada poreznih prihoda,
pada zaposlenih na području Grada Čabra, borbe za sredstva iz raznih fondova i slično. Budući se radi na
pripremi projekata za moguću kandidaturu na natječaje koji će se objavljivati za ruralni razvoj, intelektualne
usluge su i ostvarene u iskazanom iznosu. Iznosi mišljenje da je rashod za auto gume opravdan budući se radi o
tri automobila koji su opremljeni sa setom zimskih i ljetnih guma. Obrazlaže da su vjerskim zajednicama sredstva
donirana temeljem programa javnih potreba (zvono Gerovo, razglas Plešce, zborovi i slično). Slaže se sa
prijedlogom da se obavi razgovor sa predstavnicima Centra za b-p. poljoprivredu. Dječji vrtić donosi financijski
plan te su sredstva u Proračunu namijenjena temeljem tog plana. Najavljuje da će se jednoj od idućih sjednica
pripremiti izvješće o radu Dječjeg vrtića. Objašnjava da trenutno postoji dug za isplatu naknada za novorođene u
iznosu od 12.000,00 kuna te se u slučaju ikakve krivnje Gradske uprave, ovim putem ispričava. Naglašava da se
predmeti rješavaju nakon što se kompletira dokumentacija za donošenje rješenja. Izražava osobno mišljenje da
političke stranke nisu prioritet, iznosi da će se u narednom razdoblju započeti sa plaćanjem dugovanja prema
strankama i listama.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju za svaku točku posebice.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, s osam (8) vijećnika ZA te dva (2) SUZDRŽANA, prihvaća se prijedlog Preraspodjele
sredstava proračuna grada Čabra za 2015 godinu.
Preraspodjela sredstava proračuna grada Čabra za 2015 godinu se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini
njegov sastavni dio.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, s osam (8) vijećnika ZA te dva (2) SUZDRŽANA, prihvaća se Prijedlog godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD 2.) i
čini njegov sastavni dio.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, s osam (8) vijećnika ZA te dva (2) SUZDRŽANA, prihvaća se Prijedlog Odluke o
raspodjeli rezultata poslovanja proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
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Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku
pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Lidija Ikasović iznosi ispravljeni Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za
2015. godinu. Ispravljeni su izvori financiranja za komunalnu naknadu
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD
4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu
Grada Čabra (k.o. Gerovo).
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar pozdravlja prijedlog da se još jedanput pokuša sa prodajom predmetne nekretnine kako bi na neki
način pomoglo u rješavanju financijske situacije u Proračunu Grada Čabra.
Gradonačelnik naglašava da u slučaju neuspjeha po ovom natječaju, zakonski je moguće i treći puta smanjiti
cijenu po metru kvadratnom ali da ne postoji interes da se predmetna nekretnina proda za manju cijenu od
predložene.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom glasova, s osam (8) vijećnika ZA te dva (2) PROTIV, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju
natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gerovo).
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gerovo). se
prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu
Grada Čabra (k.o. Gorači).
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
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ODLUKU
Jednoglasno sa deset(10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju
nekretnine u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gorači).
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gorači).se prilaže
zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za
zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra se prilaže
zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenje Grada Čabra sa Zakonom o
prostornom uređenju. Obrazlaže postupak usklađenja.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vidoslav Žagar postavlja pitanje na koji se Zakon konkretno odnosi usklađenje na što Gradonačelnik odgovara da
se usklađenje odnosi na Zakon o gradnji te Zakon o prostornom uređenju.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenje
Grada Čabra sa Zakonom o prostornom uređenju.
Odluae o usklađenju Prostornog plana uređenje Grada Čabra sa Zakonom o prostornom uređenju se prilaže
zapisniku pod AD 8.) i čini njegov sastavni dio.
AD 9.)
Gradonačelnik iznosi prijedlog Prijedlog Odluke o otvaranju podračuna Proračuna Grada Čabra. Obrazlaže
nastalu situaciju požara u Gerovu te namjere pomoći stradalnicima radi čega je potrebno otvoriti poseban
podračun računa, oformiti Povjerenstvo te taj podračun koristiti stalno za slične namjene u budućnosti. Na taj
način osigurati će se i određena kontrola namjenskog korištenja sredstava.
Predsjedavajući otvara raspravu.
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Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o otvaranju podračuna Proračuna Grada
Čabra.
Odluka o otvaranju podračuna Proračuna Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 10.)
Vazma Malnar daje primjedbu o stanju internetske stranice Grada Čabra te predlaže da se informacije o stanju i
tijeku projekata osvježavaju, a zastarjele informacije isprave ili obrišu.
Ana Rendulić postavlja pitanje o cijeni vrtića u slučaju ispisivanja djeteta usred ili na pola mjeseca. Moraju li
roditelji u tom slučaju platiti punu cijenu ili ne. Predlaže da se navedena situacija razriješi u suradnji sa Dječjim
vrtićem. Također predlaže da se olakšaju upisi djece u vrtić i nakon provedenog natječaja, smatra da postoji
dovoljno slobodnih mjesta da se iziđe u susret roditeljima koji npr. usred odgojne godine imaju potrebu za upisom
djece u vrtić. Predlaže da se sjednice Gradskog vijeća održavaju u popodnevnim satima iz razloga usklađenja
poslovnih obaveza vijećnika.
Predsjedavajući upozorava da ne treba slijediti trendove ostalih JLS s područja Gorskog kotara i šire u
organiziranju sjednica Gradskog vijeća u popodnevnim satima, budući je upitan kvorum nakon 15,00 sati.
Posebno naglašava ga vijećnici predstavničkih tijela u drugim sredinama imaju pravo na daleko veće naknade u
odnosu na Grad Čabar.
Martin Kvaternik podsjeća da su postupci upisa djece u dječji vrtić previše komplicirani posebice u odnosu na
liječničke preglede.
Vazma Malnar upozorava da je stanje ceste kod groblja u Čabru pogoršano nakon proteklog kišnog razdoblja te
postavlja pitanje kada će se započeti sa radovima.
Vidoslav Žagar iznosi da za područje katastarske općine Prezid nije moguće pristupiti podacima na internetskim
stranicama katastra te je pristup kartama i ortofoto snimci blokiran već duže razdoblje te predlaže da se pokuša
pribaviti informacija o stanju u katastru.
Antun Turk moli da se sanira udarna rupa na cesti u Gerovu budući već postoji opasnost od oštećenja vozila ili
nesreće te moli da se nakon popravaka na vodovodnoj infrastrukturi izvrši popravak tj. krpanje asfaltiranih
površina.
Josip Šoštarić upozorava da se u Tršću na sportskom igralištu kod groblja, parkiraju kamioni natovareni trupcima
te da isti vrše polukružno okretanje na igralištu čime se prouzrokuje šteta na asfaltiranoj površini. Moli da se učini
sve kako bi se takvo postupanje autoprijevoznika spriječilo ubuduće.
Predsjedavajući potvrđuje da su sportske površine na području Grada Čabra postala parkirališta za
autoprijevoznike i „lageri“ trupaca, otpada, sijena i drugog te naglašava da komunalno redarstvo u Gradu Čabru
mora poduzeti sve propisane radnje da se takvo postupanje ubuduće spriječi.
Denis Turk upoznaje vijećnike da naseljem Prezid kruže informacije da se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
neće graditi te moli Gradonačelnika za točne informacije o nastalom problemu ukoliko on postoji.
Predsjedavajući predlaže Gradonačelniku da u suradnji sa MUP-om, PP Čabra i načelnicom dogovori izradu
izviješća o sigurnosti na području Grada Čabra te prezentaciju istog na sjednici Gradskog vijeća.
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Martin Kvaternik se nadovezuje na problematiku parkiranja kamiona te upoznaje vijećnike da su zelene površine
u neposrednoj blizini „hotela“ uništene uslijed stalnog prelaženja i parkiranja kamiona sa prikolicama.
Josip Šoštarić upozorava da se na sustavu odvodnje otpadnih voda naselja Tršće pojavljuje izlijevanje fekalija u
predjelu Drage te da je izgledno da će se izlijevanje početi događati i u Ravnicama uslijed ilegalnog priključenja
određenih točaka na sustav koji još nije u funkciji. Traži da se utvrde ilegalni priključci i da se spriječi daljnje
punjenje cijevi fekalijama budući će kasnija sanacija biti otežana ili nemoguća.
Franjo Pantar, predsjednik Mjesnog odbora Prezid, moli da se prije ljeta pristupi nabavi i postavljanju dječjeg
igrališta kod Dječjeg vrtića u Prezidu, napominje da se roditelji žale na postojeće stanje te da će u jesen biti već
kasno. Predlaže da ukoliko nema financijskih sredstava, mještani Prezida sami naprave igralište, na što ga
vijećnici upozoravaju da nije dozvoljeno staviti na uporabu dječje igračke i naprave koje nisu atestirane.
Vazma Malnar upoznaje vijećnike da je u Tršću, u neposrednoj blizini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na
zemljištu nepoznatog vlasnika, odložena velika količina stajskog gnoja koji se procjeđuje na okolno zemljište. Moli
da se poduzmu određene radnje u nadležnosti Grada Čabra.
Gradonačelnik odgovara.
Slaže se sa primjedbom o osvježavanju informacija na službenim stranicama Grada Čabra.
Upoznaje vijećnike sa planovima Hrvatskih cesta za sanaciju ceste u Čabru, Prezidu i Gerovu. Također upoznaje
vijećnike sa izradom idejnog projekta uređenja ulice E. Kvaternika u Gerovu te o problematici vezanoj uz
planirane radove.
Slaže se sa primjedbama i prijedlozima o uvjetima upisa u Dječji vrtić te upoznaje vijećnike sa trenutnim stanjem i
problematikom upisa u dječji vrtić.
Najavljuje da će se istražiti problematika blokiranih podataka na web stranicama katastra.
Najavljuje da će se sanacija udarnih rupa u Gerovu rješavati u sklopu radova uređenja ulice E. Kvaternika.
Putem komunalnog redarstva će se utvrditi navodi o parkiranju na sportskim igralištima te poduzeti propisane
mjere.
Upoznaje vijećnike sa najavljenim natječajem Mjere 7.2. u srpnju na koji će se prijaviti projekat uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda u Tršću.
Potvrđuje informaciju da su izvršene sve predradnje za početak gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
u Prezidu. Također potvrđuje da već godinama postoji sklopljen ugovor o pravu građenja sa Finvest corp d.d.
Navodi da nema dovoljno saznanja o odlaganju stajskog gnoja na privatnom zemljištu u Tršću.
Najavljuje izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa na području Grada Čabra.
Nakon završene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje 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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