REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
UR. BROJ: 2108-01/1-12-2
ČABAR, 06. srpnja 2012.

ZAPISNIK

s XXIV. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 06. srpnja 2012. godine u prostorijama
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Ivanka Turk, Dragutin Vrus,
Silvana Šebalj-Mačkić, Marko Habjan, Vidoslav Žagar, Irena Andlar, Krešimir Sandukčić.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Zoran Krulić, Dragan Katalinić, Marijan Malnar, Kristijan Rajšel, Josip
Šoštarić, Anton Štimac
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik
gradonačelnika, Alen Lipovac, pročelnik JUO, Zvonimir Lipovac, Lidija Ikasović, Ivana Lakota, Laura TurkResman.
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXIV. sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika te djelatnike gradskih službi,
utvrñuje kvorum (nazočno 9 vijećnika) i daje na usvajanje sljedeći prijedlog Dnevnog reda:
- verifikacija i usvajanje zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj dana 27. travnja
2012. godine
1. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine.
2. Prijedlog Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području grada Čabra.
3. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra u
2012. godini.
4. Prijedlog II. izmjene Statuta Grada Čabra.
5. Prijedlog I. izmjene Odluke o priznanjima Grada Čabra.
6. Prijedlog izmjene Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar.
7. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.
8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar za pedagošku godinu 2011./2012.
9. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i drugih nadopuna, jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
U nastavku sjednice daje se na usvajanje zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj
dana 27. travnja 2012. godine.
Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s devet (9) vijećnika ZA.
AD 1.)

Lidija Ikasović daje obrazloženje svrhe donošenja predložene Odluke, ističe njezinu usklañenost sa
Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, daje pojašnjenje načina i postupka
priključenja, uvjeta, rokova te naknada za priključenje uz pojašnjenje načina plaćanja naknade.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Dragutin Vrus (postavlja pitanje tko snosi troškove priključenja u
slučaju kada se radi o dužini vodovoda od npr. 2 metara do kuće ili npr. 50-100 metara, odnosno što će biti s
postojećim kućnim priključcima?, smatra da način utvrñivanja troškova ne smije ovisiti o volji gradonačelnika),
Silvana Šebalj-Mačkić (postavlja pitanje načina utvrñivanja i potvrñivanja da se radi o pitkoj vodi?), Duško
Kvaternik (daje odgovore na postavljena pitanja: smatra da će se u nekim situacijama troškovi obračunavati od
slučaja do slučaja, daje informacije o poduzetim radnjama u svezi poboljšanja kvalitete vode, ističe kontrolu vode
od strane ZZJZ), Krešimir Sandukčić (postavlja pitanje načina informiranosti grañana o kvaliteti vode), Željko
Erent (daje pojašnjenje primjene Odluke za nove i postojeće korisnike u smislu priključenja i održavanja),
Vidoslav Žagar (predlaže ispravak riječi „bolnica“ u „Domovi zdravlja“ u čl. 29. Odluke, smatra za nepotrebnim
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veliki broj vrsta nekretnina koje su obuhvaćene naknadom, smatra da se je visina naknade trebala izraziti u
nominalnim iznosima, postavlja pitanje mogućnosti i vremena priključenja na objekte odvodnje), Ivanka Križ
(postavlja pitanje koje usluge održavanja pokriva uvedena fiksna naknada za utrošak vode?), i Alen Lipovac (daje
pojašnjenje načina izračuna cijene za vodu), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, usvaja se Odluka o priključenju na komunalne vodne grañevine.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)

Lidija Ikasović daje pojašnjenje Odluke u smislu lokacija štandova, načina prodaje putem kioska, načina
odobravanja zakupa javnih površina u svrhu zakupa te nadzora komunalnog redara nad provedbom ove Odluke.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU

Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonicama
na području Grada Čabra.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)

Lidija Ikasović daje obrazloženje svrhe donošenja izmjene Programa s osvrtom na vrstu predviñenih
radova ureñenja mjesta Gerovo.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Ivanka Turk (postavlja pitanje u svezi predviñenog spomenikaradi li se o spomeniku/skulpturi kod škole ili kod igrališta?) i Željko Erent (najavljuje novu izmjenu Programa
prilikom rebalansa proračuna), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prva izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne
infrastrukture na području grada Čabra za 2012. godinu.
Prva izmjena i dopuna Programa se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)

Zvonimir Lipovac daje kratko pojašnjenje svrhe prijedloga izmjene Statuta Grada Čabra..
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Dragutin Vrus (smatra da je predložena izmjena možda
zakašnjela, daje primjedbu na predviñeno ostvarivanje naknade, u replici naglašava da odgovornost
gradonačelnika ostaje bez obzira na savjetnike), i Željko Erent (daje pojašnjenje u smislu angažiranja članova
kabineta izvan radnog vremena, ističe da visina naknade neće biti veća od naknada vijećnika), Gradsko vijeće
donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se II. izmjena Statuta Grada Čabra.
II. izmjena Statuta se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Zvonimir Lipovac daje kratko pojašnjenje svrhe prijedloga izmjene Odluke o priznanjima u dijelu izmjene
čl. 4. Odluke.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Dragutin Vrus (takoñer, smatra da je predložena izmjena možda
zakašnjela s obzirom na objavljeni Javni poziv), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
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ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se I. izmjena Odluke o priznanjima Grada Čabra.
I. izmjena Odluke o priznanjima Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)

Zvonimir Lipovac daje pojašnjenje svrhe prijedloga izmjene Odluke, temeljene na pisanom zahtjevu
Udruge „Čebranske tamburaše“.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se I. izmjena Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od
interesa za Grad Čabar.
I. izmjena Odluke se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)

Ivana Lakota daje obrazloženje Odluke kojom se predlaže ukidanje svojstva javnog dobra na k.č. br.
8066/5, 8066/6 i 8066/7 k.o. Gerovo, ističući njezinu svrhu spajanja čestica i formiranja kompleksa zemljišta za
potrebe Doma za starije osobe Gerovo, predlaže ispravak u dijelu predloženog vremena stupanja na snagu
Odluke radi žurnosti.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)

Laura Turk-Resman, ravnateljica DV, podnosi skraćeni dio pisanog izvješća o radu, ističe broj od 71
upisanog djeteta, daje pojašnjenje načina financiranja rada Vrtića, daje pregled donacija, aktivnosti i posjeta.
Ističe suradnju s OŠ, TZ, udrugama, roditeljima, drugim vrtićima, Agencijama i dr. te naglašava načine
individualnog i drugog usavršavanja odgojitelja.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Jednoglasno s devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Izvješće o radu DV „Buba Mara“ Čabar za pedagošku
2011./2012. godinu.
Izvješće se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 9.1.)

Ivanka Turk, vijećnica iz Hriba, postavlja pitanje rješavanja najma stana u ambulanti Gerovo, traži
popravak javne rasvjete na području Hriba (3 mjesta), postavlja pitanje načina rješavanja sitnica?
AD 9.2.)

Silvana Šebalj-Mačkić, vijećnica iz Čabra, pohvaljuje održavanje svjetskog prvenstva u castingu, traži
ponovnu sanaciju rupe u Vatrogasnoj ulici, predlaže obnovu polomljenih klupica u parku.
AD 9.3.)

Dragitin Vrus, vijećnik iz Gerova, pohvaljuje način ureñenja klizišta u Smrečju, daje primjedbu na
„invaziju“ strojeva u Gerovu te ističe stihiju u radu, predlaže da se GV prezentira izvješće o radu Komunalnog
društva.
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AD 9.4.)

Ivanka Križ, vijećnica iz Plešci, daje primjedbu na način obračuna za vodu, smatra za potrebitim dostavu
pisanih objašnjenja za dostavljene račune.
AD 9.5.)

Vidoslav Žagar, vijećnik iz Prezida, postavlja pitanje obnove kolnika na dionici Gorači-Kozji Vrh, predlaže
da se ukloni drvena oznaka „Dobrodošli“ pri graničnom prijelazu.
AD 9.6)
u Tršću.

Marko Habijan, vijećnik iz Tršća, upućuje zamolbu za sanaciju pristupnog puta i staze teniskog igrališta

Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, daje informaciju o radnjama u svezi najma ili prodaje stanova,
u svezi popravaka rasvjete naglašava pravovremenost dojave, prihvaća prijedloge o manjim sanacijama, daje
informacije o aktivnostima u svezi asfaltiranja državnih i nerazvrstanih cesta, iznosi zamolbu mještanima Gerova
za strpljenje, prihvaća prijedlog o održavanju sjednice GV na temu Komunalnog društva uz podnošenje
polugodišnjeg izvješća KD, daje osvrt na funkcioniranje MO (razmišlja se o ponovnom otvaranju žiro računa),
poziva vijećnike na dogañanja povezanih uz održavanje svjetskog prvenstva u castingu.

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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