REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/01
UR. BROJ: 2108-01/1-13-2
ČABAR, 21. ožujka 2013.

ZAPISNIK

s XXIX. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 21. ožujka 2013. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Ivanka Turk, Vidoslav Žagar, Zoran
Krulić, Marijan Malnar, Kristijan Rajšel, Dragutin Vrus, Irena Andlar, Dragan Katalinić, Krešimir Sandukčić, Josip
Šoštarić, Anton Štimac.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Marko Habjan, Silvana Šebalj-Mačkić.
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik gradonačelnika,
Alen Lipovac, Lidija Ikasović, Ivana Lakota, Zvonimir Lipovac, Laura Tušek, Zoran Ožbolt, Marinko Krmpotić.
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXIX. sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika, predsjednika Mjesnog odbora
Prezid, predstavnika medija i djelatnike Gradskih službi, utvrñuje kvorum (nazočno 13 vijećnika), i daje na usvajanje
sljedeći prijedlog Dnevnog reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine.
Izmjene i dopune Statuta Grada Čabra.
Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra.
Prijedlog Odluke o komunalnom redu.
Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području
grada Čabra.
7. Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada
Čabra.
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Čabra za 2012.
godinu.
9. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području
grada Čabra.
10. Prijedlog Odluke o osnivanju prava grañenja bez naknade /Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo/.
11. Prijedlog II. izmjene Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar.
12. Prijedlog Odluke o osnivanju komunalnog trgovačkog društva.
13. Prijedlog Zaključka o podržavanju prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o naknadi za oduzetu imovinu
/Zemljišne zajednice/.
14. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i nadopuna, jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.

U nastavku sjednice daje se na usvajanje zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj
dana 21. prosinca 2012. godine.
Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s trinaest (13) vijećnika ZA.
AD 1.)

Željko Erent, gradonačelnik, uz uvodni pozdrav, naglašavajući da gotovo redovito na svakoj sjednici GV
podnosi izvješća o radu i aktivnostima, daje kratki osvrt na poduzete aktivnosti koje su se odvijale u proteklih par
mjeseci u ovoj godini. Ističe okončanje projekta JPP, prvog takvog projekta u Hrvatskoj te potpisivanje ugovora s
privatnim partnerom za izgradnju Doma za starije osobe Gerovo, naglašava da je u tijeku izrada projektne
dokumentacije za isti (najavljuje potrebite obveze Grada po osnovi komunalne infrastrukture). Ističe zadovoljstvo o
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pokretanju projekta „Jezero Vode“ (u vrijednosti od 7-8 milijuna eura) koji je ušao u strateški projekt PGŽ (najavljuje
sastanak sa županom u svezi otkupa zemljišta), smatra za shodnim da se, takoñer po modelu JPP, mogu realizirati
prateći objekti projekta „Jezero Vode“. Nadalje, ističe aktivnosti koje su se provodile u svezi realizacije izgradnje
polivalentnog objekta Svete Gore (u suradnji s Riječkom nadbiskupijom), aktivnosti u svezi ureñenja mjesta Gerovo
(najavljuje postupak JN za ureñenje ulica, nastavak radova na vodovodu II. faza), aktivnosti po pitanju šteta
(pregovori s HEP-om u svezi obnove NN mreže na području grada Čabra, predaja zahtjeva za proglašenje
elementarne nepogode), provoñenje aktivnosti u svezi izrade Prostornog plana (izražava želju da se postupak
donošenja Plana dovrši još za vrijeme ovog saziva GV-stoga najavljuje još jednu sjednicu GV). Na kraju, izvješćuje o
teškoj financijskoj situaciji u Proračunu i padu izvornih prihoda (smatra da se proračun u ovoj godini neće ostvariti
više od 10 milijuna kuna):
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (postavlja pitanje na koji način se došlo do iznosa od
15-20 milijuna kuna šteta od elementarnih nepogoda-smatra da treba vijećnicima dati informaciju npr. koliko se šteta
odnosi na fizičke a koliko na pravne osobe?, koji je udio gradskih gubitaka?, koliki su troškovi čišćenja? i sl., smatra
za blamažom sve što se dogaña u svezi nestanka struje), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA (napomena: u tijeku 1. točke Dnevnog reda sjednicu je privremeno
napustio vijećnik Krešimir Sandukčić), prihvaća se Polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanjprosinac 2012. godine.
Izvješće se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)

Ivana Lakota daje dodatno pojašnjenje pisanog obrazloženja izmjena Statuta Grada Čabra s ispravkom
dostavljenog prijedloga Statuta u čl. 15. i 28. Ističe novine koje odnose na uvoñenje jače meñuovisnosti Gradskog
vijeća i gradonačelnika, uvoñenja instituta istovremenog raspuštanja Vijeća i gradonačelnika i načina obnašanja
dužnosti obnašanja zamjenika gradonačelnika. Ističe važnu činjenicu novog broja članova idućeg saziva Gradskog
vijeća koji ima 13 članova.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaćaju se Izmjene i dopune Statuta Grada Čabra.
Izmjene i dopune Statuta prilažu se zapisniku pod AD 2.) i čine njegov sastavni dio.
AD 3.)
Ivana Lakota daje kratko pojašnjenje razloga zbog kojih se nije pristupilo izmjeni starog Poslovnika GV nego
izradi novog, radi lakšeg snalaženja pri predstojećoj konstituirajućoj sjednici GV.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Poslovnik Gradskog vijeća Grada Čabra.
Poslovnik se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Lidija Ikasović daje obrazloženje svrhe donošenja predložene Odluke, najprije radi usklañenja s novim
zakonskim propisima, a potom i radi poteškoća i nastalih povećanih troškova zbog snijega koji je padao s krovova
kuća na javne površine i ceste (naglašava i skreće pažnju na odredbe iz V. poglavlja Odluke – čl. 52. kojim se
predlaže obveza ugradnje snjegobrana).
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Dragutin Vrus (smatra da je ta odredba postojala i ranije), Gradsko
vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
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Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o komunalnom redu.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Lidija Ikasović daje obrazloženje prijedloga izmjene Odluke o smanjenju iznosa komunalnog doprinosa, a
koja se temelji na mnogobrojnim zahtjevima grañana. Naglašava da se ovom izmjenom komunalni doprinos smanjuje
za 50% isključivo za podnesene zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrañene zgrade u postupcima legalizacije..
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (postavlja pitanje da li se do sada naplaćivao
komunalni doprinos za nelegalno izgrañene zgrade?), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)

Lidija Ikasović daje obrazloženje prijedloga Odluke s osvrtom na provedbu javnog natječaja za davanje
koncesije.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (postavlja pitanje da li je prošlo 4 godine od zadnjeg
natječaja?), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti –prijevoz pokojnika na području grada Čabra
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)

Lidija Ikasović daje kratko pojašnjenje prijedloga Odluke uz osvrt na način provedbe javnog natječaja za
ustupanje poslova održavanja javne rasvjete, iznosi prijedlog povjerenstva o odabiru izvoditelja poslova tvrtke „Gera“
Gerovo.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (postavlja pitanje raspisivanja natječaja, s obzirom
da nije protekao rok od 4 godine?), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području grada Čabra
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)

Lidija Ikasović daje kratko pojašnjenje obveze i dostave Izvješća temeljenog na Planu gospodarenja
otpadom..
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (upozorava na sporu dinamiku i potrebu za
ubrzanjem procesa u svrhu zbrinjavanja otpada), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU

Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Čabra za 2012. godinu.
Odluka i Izvješće se prilažu zapisniku pod AD 8.) i čine njegov sastavni dio.
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AD 9.)

Lidija Ikasović daje pojašnjenje svrhe izmjena lokacija u Čabru i Gerovu za prodaju roba na štandovima u
vrijeme tržnih dana.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Dragutin Vrus (predlaže da se u Gerovu ova Odluka primjeni tek
nakon ureñenja ulica), Kristijan Rajšel (podržava prijedlog izmjene Odluke koju je Mjesni odbor Čabar predlagao i
ranije, smatra da u obrazloženju Odluke treba stajati da se tržnica seli zbog toga što Finvest Corp-u treba parking),
Ivanka Križ (postavlja pitanje što je s tržnim danima u Plešcima?-ranije se to održavalo svakog petog tjedna), i Željko
Erent (predlaže izmjenu Odluke s uvrštenjem mjesta Plešce - petog petka u mjesecu), Gradsko vijeće donosi
sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o prvoj izmjeni Odluke o obavljanju trgovine na malo
izvan prodavaonica na području grada Čabra, s predloženom izmjenom iz rasprave (uvrštenje mjesta Plešce).
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 10.)

Ivana Lakota daje obrazloženje svrhe donošenja predložene Odluke koja se temelji na odredbama Ugovora
o JPP za izgradnju Doma za starije osobe Gerovo, a sukladno nadležnosti Gradskog vijeća za donošenje iste.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Marijan Malnar (traži pojašnjenje o kojoj se to tvrtci radi i gdje je
njezino sjedište?), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o osnivanju prava grañenja bez naknade.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 10.) i čini njegov sastavni dio.
AD 11.)

Ivana Lakota daje kratko pojašnjenje razloga povećanja naknade za rad knjižničara zbog povećanog obima
poslova i povećane satnice izdavanja knjiga u Knjižnici.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (upozorava na primjenu Zakona o knjižnicama u
pogledu stručnih uvjeta), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o II. izmjeni Odluke o pravima osoba koje obavljaju
dužnosti od interesa za Grad Čabar.
Napomena: u tijeku ove točke Dnevnog reda, radu sjednice pridružio se je vijećnik Krešimir Sandukčić.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 11.) i čini njegov sastavni dio.
AD 12.)
Alen Lipovac daje obrazloženje razloga i svrhe predložene Odluke. Naglašava djelatnosti koje će novo TD
obavljati (ističe novu Zakonsku odredbu u svezi upravljanja grobljima te načina i postupka ukopa, upravljanja
odlagalištem otpada i dr.), ističe nužnost odvajanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih
djelatnosti (naše KD „Čabranka“ Čabar isto je već učinilo u prošloj godini).
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Krešimir Sandukčić (postavlja pitanje tko do daljnjega obavlja
poslove u svezi mrtvozorništva), Kristijan Rajšel (uz primjedbu da će novo KD morati imati direktora i svu
administraciju smatra da je zakon pisan za Zagreb a ne za Čabar), Zoran Krulić (predlaže da se u Odluku uvrsti i
djelatnost javne rasvjete-daje primjer načina obavljanja tih poslova u Italiji), Dragutin Vrus (daje primjedbu što nije
dano opširnije pojašnjenje djelatnosti koje će Društvo obavljati, postavlja pitanje kakve su to pogrebne i srodne
djelatnosti?), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva.
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Odluka se prilaže zapisniku pod AD 12.) i čini njegov sastavni dio.
AD 13.)

Alen Lipovac daje pojašnjenje prijedloga zaključka kojim se daje javna podrška aktivnostima ovlaštenika i
Udruga u svezi povrata zemljišnih zajednica. Iznosi povijesni dio i dosadašnji tijek aktivnosti oko osnivanja Zemljišnih
zajednica.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Kristijan Rajšel (smatra da se u obrazloženju Zaključka radi o satu
povijesti, postavlja pitanje obrazloženja današnjeg stanja, postavlja pitanje tko što dobiva ili gubi, što od toga dobiva
Grad, smatra da treba učiniti napor za izmjenu Zakona o šumama u pogledu povećanja naknada za šume), Dragutin
Vrus (smatra da treba povećati šumski doprinos), Marijan Malnar (podržava prijedlog zaključka, meñutim, smatra da
se radi o nemogućoj misiji, ističe i predlaže da se u jedinstvu treba izboriti za veći šumski doprinos), Željko Erent
(podržava prijedloge u smislu napora i borbe za povećanje šumskog doprinosa), Gradsko vijeće donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Većinom vijećnika – dvanaest (12) vijećnika ZA, uz jednog (1) vijećnika SUZDRŽANOG, prihvaća se Zaključak kojim
se podržava donošenje prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine, a vezano uz zemljišne zajednice.
Zaključak se prilaže zapisniku pod AD 13.) i čini njegov sastavni dio.
AD 14.1.)
Zoran Krulić, vijećnik iz Tršća, traži kopiju, u pisanom obliku, Odluke Komunalnog društva o cijeni vode i
vodnih usluga (pravilnik i način postupanja).
AD 14.2.)
Kristijan Rajšel, vijećnik iz Čabra, ponovno prenosi zahtjeve mještana Čabra za održavanje Zbora grañana
(u svezi kvalitete vode u Tropetima) i traži potvrdu datuma održavanja istog, ističe potrebu čišćenja Paklenskog jarka.
AD 14.3.)
Dragutin Vrus, vijećnik iz Gerova, postavlja pitanje nastavka radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije u
Gerovu, u ime mještana daje zamolbu za žurnom sanacijom i ureñenjem rupa u ulicama Gerova.
AD 14.4.)
Marijan Malnar, vijećnik iz Tršća, predlaže da se na nivou Grada izradi hodogram i putem letka pomogne
ljudima u tumačenju radnji i postupaka u svezi legalizacije.
Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, daje sljedeće odgovore na postavljena pitanja: dostava Odluka KD
slijedi, problem Tropeti se pokušava na drukčiji način, podržava prijedlog o ureñenju Paklenskog jarka, radovi u
Gerovu slijede nakon što to vremenske prilike omoguće (najavljuje izdavanje naloga izvoñaču za redovito krpanje
ulica).

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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