REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/06
UR. BROJ: 2108-01/1-16-2
ČABAR, 28. srpnja 2016.
ZAPISNIK
s XXIII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 28. srpnja 2016. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 14,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Sanja Janeš, Josip Šoštarić, Martin
Kvaternik, , Denis Turk, Ivanka Turk, Vidoslav Žagar
OPRAVDANO NENAZOČNI: Antun Turk, Ana Rendulić , Leo Jelenc, Vazma Malnar , Gregor Tušek
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Marija Janeš, Alen Lipovac,
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXIII. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
utvrđuje kvorum (nazočno osam (8) vijećnika. Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i
dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 30. lipnja
2016. godine
1.

Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2016. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš

2. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2016. godini
– izvjestiteljica: Sanja Janeš, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gorači).
– izvjestitelj: Ivana Lakota
5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra u 2015. godini.
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
6. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 30. lipnja 2016. godine.
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane
30. lipnja 2016. godine.
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AD 1)
Marija Janeš obrazlaže prvu izmjenu Proračuna Grada Čabra za 2016. godinu na način kako je to obrazloženo
na prethodnoj 21. sjednici Gradskog vijeća.“ Naglašava da se radi o manjoj izmjeni Proračuna budući se mijenja
samo nekoliko stavaka na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Nastavlja da se prihodi povećavaju za iznos od
1.985.940,00 kuna i to prihodi od poreza na promet nekretnina, povrata sredstava od IPARD projekta te prihodi
od komunalnog doprinosa. Također napominje da se u rashodovnoj strani dodaje nova stavka za pokriće gubitka
KD Čabranka d.o.o. Čabar u iznosu od 218.168,00 kuna te obrazlaže da je razlog za takvu dopunu činjenica da
je Grad Čabar vlasnik KD Čabranka d.o.o. te da je temeljem Zakona o trgovačkim društvima obvezan pokriti
gubitak trgovačkog društva. Također napominje da je današnji dan rok za predaju statističkih izvještaja te je bilo
nožno uvrstiti ovu stavku u prijedlog izmjene Proračuna. Obrazlaže povećanje stavke za otplatu glavnice kredita
HBOR-a koji se odnosi na povrat sredstava APPRRR-a koja su sukladno Ugovoru o kreditu uplaćena HBOR-u za
otplatu glavnice. Ukratko obrazlaže korekciju proračunske zalihe za iznos od 2.056,00 kuna. Nastavlja da se u
računu financiranja, za pokriće manjka prihoda nad rashodima za 2015. godinu, planira iznos od 700.000,00
kuna, u rashodima za Dječji vrtić „Buba mara“ Čabar dodaje se nova pozicija za uređenje dječje igrališta u
Prezidu u iznosu od 40.000,00 kuna, a za Narodnu knjižnicu „Ivan Žagar“ Čabar dodaje se nova pozicija za
energiju u iznosu od 12.000,00 kuna iz razloga razgraničenja materijalnih troškova korisnika Proračuna“
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodaje da će se stavku koja se odnosi na subvencioniranje KD Čabranka d.o.o. preimenovati u
„sufinanciranje“ kako bi bila u skladu sa prijedlogom Odluke iz točke 2. dnevnog reda.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA te jedan (1) PROTIV, prihvaća se Prijedlog I. izmjene i
dopune Proračuna grada Čabra za 2016. godinu.
I. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 2.)
Gradonačelnik iznosi Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra. Obrazlaže izmjenu Zakona o
financiranju JLS u brdsko-planinskim područjima na način da se na posebnom računu vodi dodatnih 10 %
sredstava poreza na dohodak. Utvrđuje da se u prvi šest mjeseci na računu skupilo cca 300.000,00 kuna. Radi
realizacije i sklapanja ugovora sa Ministarstvom, potrebno je odnijeti predloženu Odluku kako bi se projekt
završetka kućnih priključaka na vodovodnoj mreži u Gerovu ostvario u ovoj godini.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Martin Kvaternik postavlja pitanje da li će se izvršiti asfaltiranje cijele širine kolnika na cesti kroz naselje Gerovo
na što mu gradonačelnik potvrdno odgovara.
Sanja Janeš upozorava da se prilikom izvođenja radova na kućnim priključcima pazi na kvalitetu samih radova
kako ne bi došlo do sličnih problema koji su se događali na vodovodnoj mreži u Prezidu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
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Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava
Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj
Grada Čabra.
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje
provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 3.)
Izvjestiteljica Sanja Janeš iznosi prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2016. godini.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2016.
godini.
Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2016. godini se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni
dio.
AD 4.)
Ivana lakota iznosi prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gorači).
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu
Grada Čabra (k.o. Gorači).
Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gorači). se prilaže zapisniku pod AD 4.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Ivana Lakota iznosi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra u 2015. godini.
Obrazlaže stupanje na snagu novog Zakona o sustavu civilne zaštite i obveze koje proizlaze za JLS. Nastavlja da
je propisano jednom godišnje izvijestiti predstavničko tijelo JLS o stanju sustava civilne zaštite na području JLS.
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra , predlaže se zaključak :
Kod redovnih situacija-manjih nesreća ( kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja
udovoljavaju potrebama Grada Čabra. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode
zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć građanima
Grada Čabra. Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju kriterije koji su propisani zakonom i
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podzakonskim propisima, kao i da njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zadovoljavajućoj razini.
Možemo konstatirati da su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i
spašavanja na području Grada Čabra. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanju obučenosti, učinkovitosti i
opremljenosti svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Grada Čabra.
Donesene akte vezane uz zaštitu i spašavanje potrebno je ažurirati tijekom 2016. godine.
Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:
-temeljem plana zaštite i spašavanja Grada Čabra ostvariti utjecaj i postaviti zahtjeve kod izrade prostornih i
urbanističkih planova općina i gradova poradi integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska
rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora.
-predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na
obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem
medija, predavanja , brošura , letaka i slično.
-Pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao
redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i
spašavanju.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš postavlja pitanje da li su konačno nabavljene radio stanice na što gradonačelnik odgovara da su
radio stanice nabavljene od strane Vatrogasne zajednice PGŽ koje su zadužili vatrogasni zapovjednici društava.
Nastavlja da će se u novom Vatrogasnom domu Prezidu instalirati odašiljač i pojačalo za komunikacijsku opremu.
Sanja Janeš prigovara da bi takva vrsta podataka trebala biti dostupna svakome s područja Grada Čabra budući
su ovakve informacije od javnog interesa.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Zaključka iz Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Čabra u 2015. godini
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra u 2015. godini se prilaže
zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Sanja Janeš postavlja pitanje kada će se početi rješavati cesta kod groblja u Čabru budući je promet tim dijelom
ceste sve opasniji te postoji mogućnost prometne nesreće. Predlaže da se zatraži hitno postavljanje privremene
regulacije prometa semaforom te barem na taj način spriječi neželjene posljedice sudara na suženju ceste.
Ponovno reagira na nekorektno i nekvalitetno posipavanje cesta u zimskoj službi na cestama pod nadležnošću
Hrvatskih cesta, posebice dionica prema Crnom Lugu, budući svi sudionici zimske službe prekomjerno
posipavaju cestu, upozorava da je u više navrata u svojstvu vijećnice Gradskog vijeća Grada Čabra dobila
usmene kritike nezadovoljnih građana te naglašava da se svi sudionici i ugovorni izvršitelji radova na zimskom
održavanju cesta konačno urazume.
Na reagiranje odgovaraju gradonačelnik i Josip Šoštarić te obrazlažu da je za zimsku službu na dionicama
državnih cesta na području Grada Čabra odgovorno trgovačko društvo Ceste Rijeka kao koncesionar radova
održavanja cesta te da svi podizvoditelji imaju jasne upute o načinu posipavanja cesta kojih se moraju pridržavati
te da tu ne postoje nikakve drugačije namjere.
Daje primjedbu predsjednicima Mjesnih odbora koji s obzirom na naknadu koju primaju mjesečno, trebaju više
voditi brigu o čistoći i uređenosti javnih površina te navodi nekoliko primjera u naseljima.
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Postavlja pitanje tko se može prijaviti na natječaj za financiranje sporta koji je objavljen od strane PGŽ te apelira
da Grad Čabar obavijesti sportska društva koja zadovoljavaju uvjete natječaja na pravovremeno prijavljivanje
svojih projekata kako bi se roditelji donekle oslobodili financiranja aktivnosti društava.
Josip Šoštarić postavlja pitanje o stanju vodovoda Sokoli-Vode-Gerovo budući ima osobnih saznanja, kao
izvoditelj na popravcima transportnog vodovoda, da voda još uvijek teče starim salonitnim cijevima. Nastavlja da
je uvjet prilikom rekonstrukcije transportnog cjevovoda bilo vađenje salonitnih cijevi koje na kraju nisu izvađene
već i dalje služe za transport vode pored novougrađenih cijevi. Postavlja se pitanje kvalitete vodoopskrbe u
naselju Gerovo i nakon izrade novih kućnih priključaka.
Moli za informaciju situacije najma skijališta Rudnik u Tršću posebice objekta Brvnare.
Odgovara Sanji Janeš o načinu ugovaranja radova na zimskom održavanju cesta kojeg obavlja ZR Zidar kao
podizvoditelj te utvrđuje da operativno obavljaju poslove po nalogu Ceste Rijeka.
Predsjednik Josip Malnar naglašava da je vijećnica Sanja Janeš postavila dobro pitanje budući se cesta do Crnog
Luga posipava na jedan način dok se dionica do Gerova posipava na drugi način te da je zadaća gradonačelnika
da ishodi odgovore na takva pitanja od nadležnih pravnih osoba i tijela.
Josip Malnar traži informaciju o radovima oslikavanja zidova tj. o izrada murala koje trenutno izvodi Damjan
Kovač budući raspolaže sa raznim informacijama o financiranju projekta.
Moli za informaciju o stanju skijališta Rudnik nadovezujući se na pitanje vijećnika Josipa Šoštarića.
Gradonačelnik odgovara.
O pitanjima vezanim uz posipavanje cesta u zimskoj službi uputiti će se pismeno traženje odgovora od strane
Hrvatskih cesta.
Zatražiti će se odgovor o stanju vodoopskrbe od strane KD Čabranka d.o.o.
Obrazlaže da je izvršena prijava na javni poziv PGŽ za izradu murala koje izvodi Damjan Kovač iz Prezida
temeljem troškovnika kojeg je umjetnik osobno izradio te zaključuje da će sva novčana sredstva za izradu murala
(80.000,00 kuna) dobiti samo umjetnik te nitko drugi.
Objašnjava tijek zakupa objekta Brvnare te pripreme za objavljivanje natječaja za podzakup objekta. Nastavlja da
je PGŽ financirala otkup zemljišta na samoj skijaškoj stazi, te da je dogovoreno da će Goranski sportski centar
sanirati skijalište te njime upravljati. Potpuna sanacija skijališta će se obaviti u nekoliko slijedećih godina.
Naglašava da Grad Čabar nije u mogućnosti financijski izdržati održavanje i upravljanje skijalištem.
Upoznaje vijećnike da je u tijeku uređivanje ugostiteljskog prostora u Domu kulture u Tršću te da će se uskoro i
otvoriti. Nastavlja da je pokrenuta prisilna naplata dugovanja od prethodnog najmoprimca.
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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