REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/11
UR. BROJ: 2108-01/1-16-2
ČABAR, 21. prosinca 2016.
ZAPISNIK
s XXVI. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 21. prosinca 2016. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Martin Kvaternik, Denis Turk,
Vidoslav Žagar , Antun Turk, Vazma Malnar, Ivanka Turk
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Leo Jelenc, Sanja Janeš, Ana Rendulić , Josip Šoštarić i Gregor Tušek
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Marija Janeš, Alen Lipovac, Franjo Pantar, Blaženko Ožbolt, Slaven Lipovac, Josip
Čop
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXVI. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
predsjednike mjesnih odbora, utvrđuje kvorum (nazočno sedam (7) vijećnika). Daje se na usvajanje slijedeći
Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 28.
studenoga 2016. godine
1. Prijedlog III. izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2016. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2016. godinu
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini
– gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godinu
– gradonačelnik Kristijan Rajšel
5. Prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
6. Vijećnička pitanja, prijedlozi
7. Dodjela godišnjih zahvalnica i pohvalnica Grada Čabra.
- izvjestiteljica: Sanja Janeš
Jednoglasno sa sedam (7) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 28. studenoga 2016.
godine.
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Jednoglasno sa sedam (7) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 28. studenoga 2016. godine.
AD 1)
Marija Janeš, obrazlaže III. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Čabra za 2016. Godinu, a koja se odnosi na
ugradnju PEHD cijevi za razvoj širokopojasnog interneta.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa sedam (7) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog III. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada
Čabra za 2016. godinu.
III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini
njegov sastavni dio.
Sjednici se pridružuje vijećnik Martin Kvaternik.
AD 2.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel podnosi Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2016. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antu Turk postavlja pitanje da li će se ponovno organizirati edukacija za upotrebu pesticida na što Gradonačelnik
potvrdno odgovara.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2016.
Godinu.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru u 2017. godini. Sredstva će se utrošiti za izmjenu tj. usklađenje Prostornog plana Grada
Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
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Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini.
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini se
prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje za koje naglašava da je već postavljao na sjednicama Gradskog vijeća, a odnosi se
na koristi koje lokalna samouprava ima od „silne šume“ koja se transportira. Postavlja se pitanje da li šumski
doprinos plaća itko drugi osim HŠ.
Gradonačelnik obrazlaže da se sukladno naredbi Ministarstva očekuje povećana sjeća oštećenih šuma od
potkornjaka te da je trenutno obračunat samo jednoj pravnoj osobi koja gospodari šumom u predjelu Crna gora
dok će se u 2017. godini, šumski doprinos obračunavati svim fizičkim i pravnim osobama koje će prodavati trupce
na tržištu. Naglašava da još uvijek Ministarstvo nije dalo valjanu metodu obračuna šumskog doprinosa privatnim
vlasnicima.
Josip Malnar podržava da se predloženi Program ostvari na način kako je prezentiran te naglašava da je krajnje
vrijeme da se provede planirano uređenje naselja Gerovo.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2017. godinu.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godinu se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 5.)
Ivana Lakota iznosi prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe sa trgovačkim društvom Vir d.o.o. iz
Rijeke.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje da li je Vir d.o.o. do sada plaćao sve obveze prema Gradu Čabru na što
Ivana Lakota potvrdno odgovara.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa osam (8) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske
nagodbe.
Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 6.)
Antun Turk postavlja pitanje zašto nije objavljen zapisnik sa prošle sjednice Gradskog vijeća na što
Gradonačelnik odgovara da će biti objavljen nakon ove sjednice budući je tek danas usvojen.
Franjo Pantar postavlja pitanje stanja projekta 27 susjedstava, a ovo pitanje postavlja iz razloga što su stanovnici
Prezida izrazili određene prijedloge na koje su očekivali povratne informacije, a kojih do danas nema. Apelira na
sve službe u Gradu Čabru da odgovaraju na sva pitanja koja postavljaju građani. Ivana Lakota dodatno obrazlaže
da se radi o projektu kojeg operativno provodi Grad Rijeka, da je Grad Čabar izvršio prijavu na predmetni poziv
ali da do sada nema povratnih informacija o tijeku projekta. Napominje da će sve informacije o projektu proslijediti
svim zainteresiranim stranama.
Josip Malnar poziva predsjednika MO Gerovo Josip Čopa da obrazloži stanje pomoći obitelji iz Gerova koja je
pretrpjela požar kuće te da izvijesti što je učinjeno od strane Grada Čabra.
Josip Čop izvještava da je prije 15ak dana održan sastanak MO Gerovo kojemu su prisustvovali zainteresirani
kupci i geodet, da je otklonjena opasnost rušenja požarišta na glavnu cestu, moli za pomoć osiguravanja
prijevoza materijala sa požarišta. Nastavlja da će se prikupiti oko 110.000,00 kuna da je Finvest corp d.d. obećao
20.000,00 kuna od kojih nije do sada donirao ništa.
Ivana lakota moli da se obitelj organizira na način da se prikupi potrebna dokumentacija i podaci kako bi se u
upravnom postupku temeljem Odluke o socijalnoj skrbi izdalo Rješenje i isplatila pomoć u iznosu od 15.000,00
kuna.
Vidoslav Žagar moli da se obitelj obrati njemu osobno u tvrtci u kojoj je zaposlen kako bi mogao sastaviti valjani
zahtjev.
Slaven Lipovac napominje da se od 1. siječnja 2017. godine obustavlja prijevoz mlijeka sa područja Grada Čabra
te postavlja pitanje hoće li Grad Čabar na neki način pokušati riješiti problem.
Gradonačelnik obrazlaže da je upoznat sa problemom, da PGŽ odustaje od sufinanciranja prijevoza mlijeka.
Naknadno je pitanje da li će PIK uopće otkupljivati mlijeko te tko će uopće vršiti prijevoz budući je to do sada vršio
Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu.
Blaženko Ožbolt upozorava na komunalni nered koji se događa na stovarištu trupaca preko puta tvornice u
Plešcima te nekontroliranoj vuči i odvozu trupaca u Mandlima. Upozorava da će se na taj način uništiti asfalt na
nerazvrstanim cestama.
Antun Turk postavlja pitanje da li svi sudionici vuče i odvoza trupaca imaju valjane dozvole za aktivnosti koje
obavljaju na spomenutim zemljištima i nerazvrstanim cestama.
Gradonačelnik obrazlaže aktivnosti Grada Čabra na izdavanju suglasnosti za izvlačenje trupaca.
Josip Malnar se osvrće na problem štete od potkornjaka na smreki te posljedicama koje se svakodnevno očituju
na uništenim putovima i cestama.
Na kraju sjednice, a prije podjele godišnjih zahvalnica i pohvalnica, predsjednik Gradskog vijeća Josip Malnar se
zahvaljuje svim vijećnicima na radu u 2016. godini, na međusobnom uvažavanju u raspravama. Svim vijećnicima,
nazočnima i građanima Grada Čabra upućuje Božićne i novogodišnje čestitke.
AD 6.)
Pristupa se dodjeli godišnjih zahvalnica i pohvalnica. Gradonačelnik u društvu Predsjednika Gradskog vijeća,
zamjenice Gradonačelnika, pročelnice JUO, pozdravlja sve dobitnike nagrada te im se uručuju zahvalnice i
pohvalnice.
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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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