REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/10
UR. BROJ: 2108-01/1-12-2
ČABAR, 28. rujna 2012.

ZAPISNIK

s XXVI. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 28. rujna 2012. godine u prostorijama
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Ivanka Turk, Marko Habjan,
Vidoslav Žagar, Irena Andlar, Dragan Katalinić, Zoran Krulić, Marijan Malnar, Kristijan Rajšel, Josip Šoštarić,
Krešimir Sandukčić, Anton Štimac.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Dragutin Vrus, Silvana Šebalj-Mačkić.
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik
gradonačelnika, Alen Lipovac, Marija Janeš, Zvonimir Lipovac, Leonard Vesel, Mladenka Markovčić, Zoran
Ožbolt, Dušan Muhvić.
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXVI. sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika, djelatnike Gradskih službi i
predsjednike MO, utvrñuje kvorum (nazočno 13 vijećnika), i daje na usvajanje sljedeći prijedlog Dnevnog reda:
- verifikacija i usvajanje zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj dana 31.
kolovoza 2012. godine
1.
2.
3.
4.

Polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čabra za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.
Izvješće o radu KD „Čabranka“ Čabar.
Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava u poljoprivredi za naknadu štete nastale zbog posljedica
dugotrajne suše.
5. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
red.

Bez primjedbi i drugih nadopuna, jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni

U nastavku sjednice daje se na usvajanje zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj
dana 31. kolovoza 2012. godine.
Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s trinaest (13) vijećnika ZA.
AD 1.)

Željko Erent, gradonačelnik, uz pozdrav svim nazočnim, daje usmenu dopunu pisanog Polugodišnjeg
izvješća te uvodno naglašava sljedeće: daljnju prisutnost negativnih opće-društvenih trendova u svim
segmentima društva, posebice u društvenim djelatnostima, ističe njihovu /misli se na negativne trendove/
dugoročnost na području grada Čabra, ističe poteškoće u iznalaženju rješenja na nivou GK i šire, naglašava
položaj Čabra i sličnih malih izoliranih lokalnih samouprava u sadašnjim uvjetima u cjelokupnom društvu. Smatra
da će se rezovi na nivou države sve više osjetiti u realizaciji planiranih programa i projekata. U nastavku daje
osvrt na poduzete aktivnosti u prethodnom razdoblju i kojih izdvaja: racionalizaciju troškova kroz umanjenje plaća
gradonačelnika i djelatnika Gradske uprave /prosječno za 15%/, smanjenje broja zaposlenika /na sadašnjih 10/,
ističe trend u smanjenju proračuna koji je nametnuo racionalizaciju i namjensko trošenje sredstava iz Proračuna,
najavljuje izmjenu Proračuna u tijeku mjeseca listopada. Iz dijela projekata i izgradnje komunalne infrastrukture
iznosi informacije o poteškoćama, radnjama i aktivnostima u svezi izgradnje ceste Hrvatsko-Ložac /izražava
uvjerenje da će se cesta otvoriti na ljeto 2013. godine/, takoñer izražava uvjerenje, bez obzira na višekratne
zahtjeve Agencije za JPP za doradu ugovora, u uspješno okončanje i ishoñenje suglasnosti za izgradnju Doma
za starije Gerovo, daje izvješće o dovršenim i planiranim radovima u Gerovu /najavljuje gotovost radova do Dana
Grada 2013. godine/, daje informaciju o postupku JN za izgradnju nadstrešnice objekta svlačionice i tribina u
Gerovu, završnoj fazi izgradnje I. faze vodovoda u Gerovu /ističe poteškoće u dogovorima oko načina financiranja
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istih/, najavljuje početak dijela radova na izgradnji vodovoda - II. faza i izradu dokumentacije za kolektor i biodisk.
Nadalje, ističe dovršetak radova na kanalizaciji Prezid, najavljuje blindiranje vodovodnih priključaka napuštenih
kuća u Prezidu, ističe nastavak na izmjeni i sanaciji odbojnika, početak radova na sanaciji kolnika na dionici
državnih cesta Gorači-Prezid i Smrečje-Tršće, radove na dijelu županijske ceste Mali Lug-Sedlo /izražava
zahvalnost HC i ŽUC-u/. Od drugih radova najavljuje sljedeće: sanaciju ceste Legi-Petrini /ove godine bez
asfalta/, sanaciju ceste Tršće-Vrhovci-Ponikve-Tršće /plan za 2013./, ureñenje Tršćanke i Trbuhovice /slijedi
raspis natječaja za koncesiju/, asfaltiranje i krpanje nerazvrstanih cesta /u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna/. U
nastavku daje informaciju o statusu projekta „Jezero Vode“ kao strateškog projekta naše Županije, daje
informaciju o ulaganjima u dezinfekciju vode, ulaganjima u ŠRC Plešce, sakralne objekte i dr. Na kraju daje
informaciju o imenovanju za predsjednika Uprave „FinvestCorp“-a uz pojašnjenje poduzetih i namjeravanih radnji
u svezi daljnjeg načina obnašanja funkcije gradonačelnika.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje
siječanj-lipanj 2012. godine.
Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 2.)
Marija Janeš, uz uvodni komentar o načinu izrade polugodišnjeg izvještaja na temelju i u skladu s
metodologijom iz Zakona o proračunu, daje pregled prihoda po stavkama s pojašnjenjem razloga ostvarenja
prihoda od potpora od 39% /izmijenjen način realizacije plaćanja investicija od strane ministarstava/, daje
pojašnjenje naplate komunalne naknade /dospijeće slijedi u tijeku mjeseca studenog/. Iznosi očekivanje u
ostvarenje godišnjeg proračuna na nivou 12-14 milijuna kuna, ističe napore i poduzimanje mjera na naplati
potraživanja.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Ivanka Križ (traži pojašnjenje načina pokrića razlike manjka iz
prethodne i viška iz ove godine u iznosu od oko 2 milijuna kuna, traži pojašnjenje prihoda od poreza na dobit /o
kojim se tvrtkama radi?/, konstatira slabu naplatu komunalne naknade), Kristijan Rajšel (smatra da je potrebito
izvlačiti sredstva iz fondova EU i više pozabaviti se time, naglašava da u Gradu ne postoje takvi projekti), Marija
Janeš (daje pojašnjenje na postavljena pitanja: ističe namjeru da se do 31.12. proračun svede na nulu, na poreze
iz dobiti utjecali su bolji rezultati poslovanja iz prethodne godine-naglašava da je nemoguće utvrditi iz koje osnove
se oni ostvaruju), i Željko Erent (daje dodatne informacije o novim uvjetima sufinanciranja investicija, daje
komentar u svezi stručnosti ljudi u Gradskoj upravi za pripremu EU projekata, ističe potrebu osnivanja posebne
agencije na nivou GK i PGŽ za Fondove EU), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za
razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.
Izvršenje Proračuna se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)

Zvonimir Lipovac, u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora, uvodno daje kratko pojašnjenje poduzetih
aktivnosti u svrhu poboljšanja poslovanja Društva /smanjenja gubitaka/ s navoñenjem nekih pokazatelja
poslovanja u proteklih tri godine.
Leonard Vesel, direktor KD „Čabranka“ Čabar, daje obrazloženje izvješća o radu Društva u razdoblju I.VI. 2012. godine, daje pregled poslovnih prihoda i rashoda, poduzetih aktivnosti u svezi naplate potraživanja te
pregled investicija u tijeku i planiranih investicija u vodoopskrbi. Daje pojašnjenje svrhe uvoñenja fiksne naknade
propisane i temeljene na novom Zakonu o vodama. Ističe povećane troškove električne energije u tijeku ljetnih
mjeseci.
U raspravi su svoje učešće uzeli: Kristijan Rajšel (postavlja pitanje izdavanja dvostrukih računa), Ivanka Križ
(iznosi primjedbu na različitost iskazivanja prihoda i rashoda za subvenciju cijene vode u izvješću KD i izvješću
Grada, ističe školski način izrade izvješća, daje primjedbu na način obračuna količine utroška vode i promjena
stopa, ističe niz pogrešaka u obračunima i akontacijama, daje primjedbu na sastavne dijelove i elemente
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obračuna), Zoran Krulić (daje osvrt na izvješće gradonačelnika u svezi kvalitete vode - smatra da po tom pitanju
nije učinjeno ništa, navodi da turizam nije moguće razvijati bez pitke vode, žao mu je što u ovom mandatu nije
započeto s katastarskom izmjerom), Željko Erent (naglašava fekalni otpad kao osnovni uzrok kvalitete vode),
Leonard Vesel (daje dodatna pojašnjenja o uzrocima navedenih nedostataka i poteškoća u obračunima, s
primjerima o poduzetim radnjama opovrgava navode iz rasprave vijećnika Zorana Krulića, daje pojašnjenje
iskazivanja prihoda od subvencije vode), i Krešimir Sandukčić (ističe da se uvijek znalo da naša voda nije dobra
za piće, naglašava da dezinfekcijom i kloriranjem svi neće imati pitku vodu ali smatra da se po pitanju kvalitete
vode puno napravilo).
Izvješće o radu KD se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)

Zvonimir Lipovac daje kratko pojašnjenje svrhe prijedloga Odluke o dodatnim poticajima za
poljoprivrednike.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Ivanka Križ (postavlja pitanje tko sve ima pravo na pomoć-samo
članovi „Tise“ ili i drugi), Krešimir Sandukčić (traži povratno izvješće na sjednici GV ), i Kristijan Rajšel (postavlja
pitanje sukladnosti gradskih i državnih poticaja), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Odluke o odobravanju sredstava u poljoprivredi za naknadu
štete nastale zbog posljedica dugotrajne suše.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.1.)

Kristijan Rajšel, vijećnik iz Čabra, postavlja pitanje rada liječnika u Tršću, daje zamolbu KD za postavu
vodomjera za Školu.
AD 5.2.)

Josip Šoštarić, vijećnik iz Tršća, postavlja pitanje realizacije planiranih radova u Tršću, navodi neugodnu
situaciju u svezi prometnog znaka za parkiranje.
Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, daje odgovor u svezi raspisa natječaja Doma zdravlja PGŽ za
doktora u Tršću, izjavljuje da stoji iza obveza preuzetih po realizaciji radova po MO.

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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