/ REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/07
UR. BROJ: 2108-01/1-16-2
ČABAR, 29. rujna 2016.
ZAPISNIK
s XXIV. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 29. rujna 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, Vidoslav Žagar , Antun Turk, Ana Rendulić , Vazma Malnar
OPRAVDANO NENAZOČNI: Ivanka Turk, Leo Jelenc, Gregor Tušek
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Marija Janeš, Alen Lipovac, Sintija Žurga Paripović, Lidija Obajdin, Blaženko
Ožbolt, Slaven Lipovac
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXIV. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
načelnicu PP Čabar, ravnateljicu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“, predsjednike mjesnih odbora Plešce i Tršće,
utvrđuje kvorum (nazočno devet (9) vijećnika). Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i
dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 28. srpnja
2016. godine
1. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra Lea Jelenca i imenovanju
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra .
- izvjestiteljica: Sanja Janeš, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2016. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
3. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
5. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji plan i program rada Narodne knjižnice „Ivan Žagar“
Čabar za 2017. g.
– izvjestiteljica: Sintija Žurga Paripović
7. Izvješće o radu Policijske postaje Čabar – 2016. g.
- izvjestiteljica: Lidija Obajdin
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8. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno sa devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 28. srpnja 2016. godine.
Jednoglasno sa devet (9) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane
28. srpnja 2016. godine.

AD 1)
Sanja Janeš, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje obrazlaže prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra Lea Jelenca i imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Čabra . Nastavlja sa čitanjem pismene zamolbe Lea Jelenca za razrješenjem dužnosti potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Predsjedavajući predlaže da usvoji Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra
Lea Jelenca s time da se za narednu sjednicu pripremi prijedlog za imenovanje novog potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Čabra.
Nadalje pojašnjava da se ne radi o ostavci na dužnost vijećnika Gradskog vijeća. Napominje da se slijedeća
sjednica na kojoj će se predložiti Odluka o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra mora
održati unutar roka od 30 dana.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra.
Na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća, u dnevni red sjednice će se uvrstiti prijedlog Odluke o
imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra.
Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra se prilaže zapisniku pod
AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Marija Janeš iznosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2016. godinu. Navodi da prihodi
Proračuna za polugodišnje razdoblje 2016. godine iznose 5.414.627,00 kuna što predstavlja 38% ukupnog plana
Proračuna za 2016. godinu te u odnosu na isto razdoblje 2015. godine smanjenje od 16%. Rashodi poslovanja su
ostvareni u iznosu od 4.205.901,00 kune što predstavlja 26% ukupnog plana Proračuna za 2016. godinu te u
odnosu na isto razdoblje 2015. godine smanjenje od 13%. Manjak prihoda u odnosu na rashode je 216.429,00
kuna iz razloga što je vraćen dio kredita HBOR-u u iznosu od 1.425.165,00 kuna što čini rashod financiranja.
Nastavlja da se Grad Čabar nije dodatno zaduživao u 2016. godini te nisu izdavana jamstva niti je po istoj osnovi
imao obveza iz ranijih razdoblja. Korištena je proračunska zaliha u iznosu od 200,00 kuna za financiranje
edukacija iz područja održive upotrebe pesticida.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sjednici se priključuje vijećnik Vidoslav Žagar.
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Antun Turk prigovara da korisnici edukacije iz područja održive upotrebe pesticida nisu na odgovarajući način bili
obaviješteni o povratu sredstava na što mu Gradonačelnik odgovara da je postojao dogovor sa voditeljima
edukacije o povratu sredstava na blagajni gradske uprave. Nastavlja da nema saznanja na koji način su
obavještavani potencijalni korisnici edukacije. Predlaže da se organizira ponovna edukacija za sve
zainteresirane.
Ivanka Križ postavlja slijedeća pitanja za objašnjenje: povećanja prihoda od poreza na imovinu, tekućih pomoći,
povećanja rashoda za zaposlene u odnosu na prošlu godinu, naknada troškova zaposlenima u šestomjesečnom
razdoblju, objašnjenje povećanja rashoda za usluge za mjesnu samoupravu, objašnjenje tekuće pomoći unutar
općeg proračuna u iznosu od 20.000,00 kuna.
Josip Malnar ukazuje na problem rješavanja tekućeg minusa na računu te postavlja pitanje do kojeg roka se
može očekivati rješavanje ovog važnog pitanja, na što Gradonačelnik odgovara da se slaže da je ovo pitanje od
izuzetne važnosti koje se ne može riješiti u kratko vrijeme te da ne može sa sigurnošću ocijeniti kada će se
riješiti.
Marija Janeš odgovara te obrazlaže da je do povećanja prihoda od poreza na imovinu došlo uslijed povećanja
prometa nekretnina na području Grada Čabra, obrazlaže negativni saldo koji se odnosi na javne radove,
obrazlaže povećanje rashoda za jubilarne nagrade. Nastavlja da će objašnjenje povećanja rashoda za usluge za
mjesnu samoupravu dati naknadno u pismenom obliku budući je potrebno analizirati Proračun. Obrazlaže da
rashod od 20.000,00 kuna predstavljaju sredstva Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu koje će tijekom godine
Centar vratiti Gradu u okviru Ugovora za veterinarske usluge.
Gradonačelnik ukazuje na činjenicu da je Proračun za 2016. manji u odnosu na prošlu godinu manji za više od 1
milijun kuna te upozorava da će se navedeno stanje dugoročno osjetiti na Proračunu Grada Čabra, očekivanja su
da će se Proračun smanjiti na razinu od prije 15-ak godina. Nastavlja da su razlozi u izmjeni Zakona o brdskoplaninskim područjima te očiti pad zaposlenosti, naročito nakon situacije u Finvest corp d.d. Također upoznaje
vijećnike da je okvirni kredit u vrijeme ishođenja činio do 20% izvornih prihoda, te da u uvjetima smanjenja
Proračuna danas to iznosi puno više. Napominje da je izgledno da Ministarstvo financija neće više dozvoliti
zaduženja. Nastavlja da će se jedino prodajom zemljišta u Cesarici moći riješiti nastala situacija budući je to
nemoguće iz izvornih prihoda. Također upozorava da će drugi dio 2016. godine biti još lošiji budući je Grad u
obvezi povrata poreza na dohodak od preko 1 milijun kuna, a što je izravna posljedica prošlogodišnjih događaja
sa isplatom zaostalih dohodaka radnicima Finvest corp-a d.d. Zaključuje da će prihod od poreza na dohodak u
2016. godini biti na razini iz 90-ih godina, što će važiti i za ukupni Proračun.
Predsjedavajući potvrđuje navode Gradonačelnika te izražava bojazan za opstojnost financiranja lokalne
samouprave u narednom razdoblju.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa osam (8) vijećnika ZA te dva (2) PROTIV, prihvaća se prijedlog Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2016. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD
2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik iznosi prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
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Sanja Janeš ističe da postoji očita neusuglašenost vizije i ciljeva te da je u svim mjerama nositelj Grad Čabar.
Vidoslav Žagar daje svoje mišljenje da su podaci obrađeni paušalno, da su prestari, da potencijalni investitori
traže podatke o raspoloživim kadrovima na području Grada Čabra, struktura zaposlenih, raspoložive koncesija na
osnovi resursa i sl.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja
Grada Čabra.
Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 4.)
Gradonačelnik iznosi prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere
07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. –
2020. Navodi da su započele dugo najavljivane mjere te da se konkretno radi o prijavi izgradnje uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda u Prezidu od strane KD Čabranka d.o.o., napominje da će veliku ulogu u
ocjenjivanju i omjeru financiranja imati Pravilnik koji Grad Čabar svrstava u razvijenije jedinice sukladno indeksu
razvijenosti.
Predsjedavajući otvara raspravu te napominje da se godinama donose odluke na sjednicama Gradskog vijeća o
raznim projektima koji redovno nemaju podršku od Države te izražava sumnju u uspjeh i ostvarenje ovog i drugih
sličnih projekata koji su financijski zahtjevniji.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07 „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. se prilaže
zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Gradonačelnik iznosi polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika. Navodi negativne financijske pokazatelje koji
su utjecali na rad u provom polugodištu te pozitivne primjere koji su ostvareni kroz projekte. Posebice obrazlaže
financijsku situaciju koja je uvjetovana drastičnim padom prihoda tj. poreznih prihoda u odnosu na prethodna
razdoblja od prije pet i više godina, a što je rezultat pada gospodarske aktivnosti i porezne politike države.
U nastavku napominje da će se u budućnosti sva aktivnost morati usmjeriti na racionalizaciju sustava društvene i
komunalne infrastrukture te njihovo održavanje koje će biti uvjetovano znatno smanjenim Proračunom .
Predsjedavajući otvara raspravu.
Ana Rendulić prigovara gradonačelniku da je u promatranom razdoblju trebao biti više aktivan na razini nadležnih
tijela u Zagrebu te postavlja pitanje da lije ikako moguće osmisliti način na koji će se konkretna pitanja građana
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koja oni postavljaju putem gradskih vijećnika moći ostvariti i rješavati brzo i učinkovito te navodi primjer uređenja
ceste za Kukce.
Sanja Janeš se nadovezuje na raspravu vijećnice Rendulić te upoznaje vijećnike da je osobno telefonirala u
nadležne pravne osobe radi postavljanja prometne regulacije na Zaobilaznici u Čabru. Postavlja pitanje
rješavanja promjene adrese sjedišta Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar te nadležnosti za rješavanje tog pitanja.
Postavlja pitanje skupih veterinarskih usluga.
Gradonačelnik odgovara da se sva pitanja vezana uz ceste i slična moraju rješavati samo sa nadležnim tijelima.
Nastavlja da se svi problemi iz nadležnosti HC-a i ŽUC-a na području Grada Čabra, prema izjavama nadležnih,
trenutno ili projektiraju ili pripremaju za izvođenje, također izražava nezadovoljstvo sa brzinom rješavanja
problema na održavanju prometnica.
Izražava suglasnost da se provjeri stanje sufinanciranja veterinarskih usluga.
Josip Malnar se slaže sa vijećnicima da bi se Grad Čabar trebao više angažirati na rješavanju održavanja
prometnica koje nisu u nadležnosti Grada te stalno ukazivati na probleme.
Gradonačelnik navodi da su upravo ceste iz nadležnosti ŽUC-a na području Grada Čabra najlošije održavane
godinama.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa deset (10) 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 5.) i čini
njegov sastavni dio.
Vijećnica Sanja Janeš moli predsjedavajućeg da zbog prethodno dogovorenih obveza mora napustiti sjednicu na
što predsjedavajući opravdava njenu daljnju nenazočnost u radu sjednice.
AD 6.)
Sintija Žurga, ravnateljica Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar iznosi prijedlog godišnjeg plana i programa rada
za 2017. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji
plan i program rada Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar za 2017. g.
Odluka o davanju suglasnosti na godišnji plan i program rada Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar za
2017. g. se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Načelnica PP Čabar, Lidija Obajdin iznosi Izvješće o radu Policijske postaje Čabar – 2016. godine.
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Nakon završetka izlaganja, predsjedavajući se zahvaljuje Načelnici PP Čabar te napominje da se o ovoj točci ne
glasuje.
AD 8.)
Antun Turk navodi da je tijekom obavještavanja korisnika javne vodoopskrbne mreže izvršen propust budući da
su osobe koje su nosile po domaćinstvima obavijesti o očitovanju vodomjera, ujedno mogli izvršiti samo očitanje
na koji način bi pomogli pretežito starijem stanovništvu na cijelom području. Podsjeća da je u više navrata na
sjednicama Gradskog vijeća zatražio izvješće o radu KD Čabranka d.o.o.
Navodi da je od strane Državnog izbornog povjerenstva dobio Rješenje kojim mu se radi nepoštivanja roka za
davanje izvještaja umanjuje naknada za rad te postavlja pitanje kada je uopće dobio naknadu čime naglašava
apsurdnost situacije.
Postavlja pitanje kada se namjeravaju izvršiti radovi na sanaciji oštećenja ceste u Vodama.
Martin Kvaternik postavlja pitanje o stanju radova na glavnoj cesti u Gerovu, upozorava na brojna suha stabla uz
prometnicu Gerovo – Tršće za koje postoji opravdana bojazan da će se u slijedećim mjesecima srušiti na prostor
ceste, daje informaciju o projektu NK Rijeka koji daje mogućnost odlaska na utakmice djeci s područja Grada
Čabra, u svrhu popularizacije sporta.
Ana Rendulić postavlja pitanje o organizaciji dodjele priznanja za najuređeniju okućnicu na što Gradonačelnik
odgovara da je to u organizaciji TZ Grada Čabra te da nema saznanja o detaljima. Nadalje postavlja pitanje na
koji način i temeljem kojih uvjeta tvrtka Holz klade izvlači trupce preko rijeke Čabranke budući rijeka predstavlja
državnu granicu, dok s druge strane obični građani nisu u mogućnosti dobiti dozvolu za prijevoz vlastitog
ogrjevnog drva.
Ivanka Križ postavlja pitanje o stanju radova na izgradnji ceste Hrvatsko – Ložac.
Josip Malnar upoznaje vijećnike s mogućnostima uvođenja šumskog doprinosa za privatne šumovlasnike u
narednom razdoblju.
Gradonačelnik izjavljuje da će ispitati informacije o očitavanju vodomjera. Nadalje, daje informacije o nastavku
radova na cesti D32 kroz naselje Gerovo, te utvrđuje da će se radovi unutar naselja započeti u proljeće iduće
godine, zatražiti će informacije o mogućnosti uklanjanja suhih stabala uz prometnicu. Izjavljuje da nema saznanja
o izvlačenju oblovine preko državne granice te navodi da je za takvu djelatnost potrebna dozvola Hrvatskih voda i
eventualno MUP-a. Nastavlja da radovi na cesti Hrvatsko – Ložac sporo napreduju te da nema preciznih
informacija o krajnjem završetku. Očituje se da je kontaktirao Hrvatske šume na temu šumskog doprinosa za
privatne šumovlasnike te utvrđuje da nije dobio nikakve podatke temeljem kojih bi se šumski doprinos mogao
obračunavati.
Blaženko Ožbolt, predsjednik MO Plešce, postavlja pitanje kvalitete pitke vode u Mandlima i održavanja
vodoopskrbne mreže te zaključuje da je voda nekvalitetna, postavlja pitanje opremljenosti KD Čabranka d.o.o.
opremom , strojevima i kadrovima. Upozorava da su svi putevi iznad Mandli zakrčeni blatom uslijed otpremanja
trupaca. Upoznaje vijećnike, prema osobnom saznanju, da je tvrtka Holz klade izvlačila trupce i na drugim
mjestima. Nastavlja da postoji opasnost od uništenja ribljeg fonda. Upozorava na stovarište preko puta tvrtke Lož
Metalpres. Upozorava da se zajedničke prostorije u Društvenom domu u Plešcima ne koriste na adekvatan način,
da nema informacija o trenutnom korisniku te da se mora mladeži omogućiti korištenje istih.
Gradonačelnik odgovara da će se izvidjeti tok trenutno posjeduje ključeve prostorija te navodi da je već odavno
trebao kao predsjednik MO izvršiti primopredaju ključeva od prijašnjeg predsjednika MO, ponavlja da će se ceste
u nadležnosti Grada Čabra očistiti no da Grada Čabar nije nikome izdao nikakvu dozvolu za prijevoz u pretovaru
ili izvlačenje trupaca po cestama te upućuje sve koji imaju saznanja o takvim aktivnostima da ih prijave.

Nakon završene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.
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Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

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