REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/05
UR. BROJ: 2108-01/1-17-2
ČABAR, 24.08. 2017.
ZAPISNIK
s I. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 24. kolovoza 2017. godine u
prostoriji Gradske vijećnice s početkom u 15,00 sati.
NAZOČNI: Vazma Malnar, Vesna Kovač, Martin Kvaternik, Berislav Kvesić,
Ivanka Križ, Alain-Stojan Leskovar, Alen Malnar, Antun Malnar, Antonio Milošević, Gregor
Tušek, Denis Turk, Marineta Turk
OPRAVDANO NENAZOČNI: Sanja Janeš
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Ivana Lakota,
zamjenica gradonačelnika, Alen Lipovac, Marija Janeš, Herman Trope – predsjednik MO
Čabar, Franjo Pantar – predsjednik MO Prezid, Barbara Renka i Marinko Krmpotić –
predstavnici medija
Vazma Malnar, predsjednica Gradskog vijeća, predsjedava I. sjednici Gradskog vijeća
grada Čabra, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu
zamjenicu, izvjestitelje, predsjednike mjesnih odbora, utvrđuje kvorum (nazočno dvanaest
(12) vijećnika). Obraća se vijećnicima sa nekoliko prigodnih riječi uoči 1. radne sjednice
Gradskog vijeća te moli vijećnike za konstruktivnu raspravu i međusobno uvažavanje.
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada
Čabra, održane dana 27. lipnja 2017. godine
- polaganje svečane prisege gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika
1. Prijedlog I. Izmjene i dopune proračuna grada Čabra za 2017. godinu.
- izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Čabra s člankom 201.
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
- izvjestitelj: Alen Lipovac
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini.
- izvjestiteljica: Vesna Kovač, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje
4. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
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Daje se na usvajanje zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 27. lipnja 2017. godine.
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice
Gradskog vijeća Grada Čabra održane 27. lipnja 2017 godine.
Uslijedilo je davanje svečane prisege gradonačelnika Kristijana Rajšela i zamjenice
gradonačelnika Ivane Lakota. Vazma Malnar, predsjednica Gradskog vijeća, pročitala je tekst
prisege, nakon čega su gradonačelnik i
zamjenica gradonačelnika pojedinačno prisegnuli i izgovorili riječ „prisežem“.
Predsjednica GV izrazila je čestitke gradonačelniku i njegovoj zamjenici na izboru uz želju da
im ova prisega
bude vodilja u radu u korist svih žitelja Grada Čabra koji su im dali povjerenje na proteklim
izborima.
AD 1)
Izvjestiteljica Marija Janeš iznosi Prijedlog I. Izmjene i dopune proračuna grada Čabra za
2017. godinu. Upoznaje vijećnike sa svim izmjenama u računu prihoda i rashoda Proračuna u
odnosu na izvorni Proračun koji je donesen još u studenome 2016. godine. Također obrazlaže
izmjene i dopune posebnog dijela Proračuna.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Malnar Alen postavlja pitanje zašto u ovoj godini usprkos planiranim sredstvima, Dječji vrtić
Buba Mara nije sudjelovao na dječjoj olimpijadi te da li će u budućnosti sudjelovati na tom
događaju. Također ističe da je Grad Čabar stekao status grada – Prijatelja djece.
Antun Malnar postavlja pitanje da li e u budućnosti moguće planirati određena sredstva za
mlade talentirane sportaše u obliku simbolične naknade ili čak stipendije. Također postavlja
pitanje realnosti cijene iz natječaja za prodaju zemljišta u Cesarici.
Gradonačelnik odgovara te uvodno objašnjava da se zapravo radi o tehničkom rebalansu iz
razloga što se u međuvremenu od donošenja Proračuna za 2017. godinu dogodio priljev
vanjskih sredstava iz raznih izvora. Najavljuje da će se krajem godine pripremiti još jedna
Izmjena i dopuna Proračuna.
Odgovara da pitanje o dječjoj olimpijadi treba uputiti Dječjem vrtiću jer nema osobnih
saznanja o razlozima nesudjelovanja. Ističe da će se razmotriti prijedlog o nagrađivanju
mladih nadarenih sportaša te će se eventualno rješenje prezentirati ovom Gradskom vijeću.
Obrazlaže tijek izrade procjene cijene za prodaju zemljišta u Cesarici.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa devet (9) vijećnika ZA i tri (3) vijećnika SUZDRŽANA,
prihvaća se Prijedlog I. Izmjene i dopune proračuna grada Čabra za 2017. godinu .
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I. Izmjena i dopuna proračuna grada Čabra za 2017. godinu se prilaže zapisniku pod
AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Alen Lipovac iznosi Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Čabra s
člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17). Objašnjava vijećnicima
materijal koji im je uz Poziv za 1. sjednicu dostavljen na DVD mediju. Obrazlaže razloge za
usklađenje, tijek i rezultate postupka.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Alain-Stojan Leskovar izražava svoje mišljenje da grafički dio prostornoplanske
dokumentacije nije usklađen sa stanjem na terenu tj. da stanje u katastru nije usklađeno sa
trenutnim stanjem zemljišta.
Alen Malnar ističe svoje mišljenje da je ova prezentacija trebala biti popraćena na digitalnom
projektoru radi lakšeg praćenja.
Antun Malnar se osvrće na prihode od poreza na promet nekretnina te naglašava da treba
razmišljati o pogodnostima mladim obiteljima koje imaj namjeru graditi obiteljske kuće,
navodi primjere iz prakse.
Gradonačelnik odgovara te navodi primjere prodaje nekretnina od kojih su prihodovani veći
iznosi od poreza na promet nekretnina. Na prijedlog za uvođenje posebnih pogodnosti za
mlade obitelji ističe da će se one uvoditi ukoliko će biti raspoloživih sredstava u Proračunu,
navodi da još uvijek postoji obveza Grada Čabra za subvencioniranje kamate na kredite za
uređenje okućnica i kuća građana te da će se prijedlog razmotriti u 2018. godini.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o
usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Čabra s člankom 201. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17).
Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Čabra s člankom 201. Zakona
o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 3.)
Vesna Kovač u svojstvu predsjednika Odbora za izbor i imenovanje iznosi 3.
Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini.

Prijedlog

Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
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Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o dodjeli
javnih priznanja u 2017. godini.
Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini. se prilaže zapisniku pod AD 3.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Martin Kvaternik postavlja pitanje uređenja naselja Gerovo te u nastavku ističe da je početna
procjena iznosila 500.000,00 kuna koja je trenutno 1.000.000,00 te moli za objašnjenje. Ističe
da je uređenje ulice Eugena Kvaternika izvršena suprotno prvotnom dogovoru sa mještanima
te prigovara na način komunikacije izvođenja planiranih radova na terenu. Navodi problem
visine ceste i mosta na oborinskom kanalu u ulici Eugena Kvaternika. Postavlja pitanje kada
će se pristupiti sanaciji mostova kod Sv. Roka i u Malom Lugu.
Alain-Stojan Leskovar postavlja pitanje o poduzetim radnjama na nalaze Nastavnog zavoda
za javno zdravstvo o kvaliteti vode za piće, o načinu i dinamici obavještavanja stanovništva o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, o alternativnoj opskrbi korisnika vodom za piće, o
strateškom planu i akcijskom planu sa rokovima izvršenja te što je konkretno o navedenome
poduzeo Grad Čabar. Također upoznaje prisutne da je nepoznati počinitelj oštetio
novouređeni asfaltni sloj na zaobilaznici u Čabru sa teškom mehanizacijom. Postavlja pitanje
naknade štete za oštećenje nerazvrstanih cesta od strane fizičkih i pravnih osoba.
Ivanka Križ prenosi molbe građana naselja Plešce za uređenje dječjeg igrališta.
Antun Malnar postavlja pitanje o mogućnostima povećanja šumskog doprinosa. Također
postavlja pitanje o statusu tj. važenju Zakona o brdsko planinskim područjima.
Alen Malnar postavlja pitanje što je učinjeno radi pojačavanja zemaljskog TV signala budući
pojedina područja u Gradu Čabru mogu trenutno pratiti samo četiri osnovna televizijska
programa.
Vazma Malnar iznosi prijedlog da se na idućim sjednicama Gradskog vijeća poziva i
komunalni redar i drugi službenici gradske uprave nadležni za pojedina pitanja koje upućuju
gradski vijećnici kako bi se eventualno moglo dati brži i točniji odgovor. Predlaže da je
budućim sjednicama Gradskog vijeća odazivaju svi predsjednici Mjesnih odbora Grada
Čabra. Traži uvid u dokumentaciju vezanu uz rad udruga s područja Grada Čabra posebice
onih koji su korisnici sredstava iz Proračuna Grada Čabra unutar Programa javnih potreba i
slično. Ističe svoje mišljenje da postoje nesrazmjeri u financiranju rada i programa udruga.
Gradonačelnik odgovara na pitanja.
Ističe da je pitanje uređenje mosta na oborinskom kanalu u ulici Eugena Kvaternika u Gerovu
u nadležnosti Hrvatskih voda.
Nastavlja da je cijena nabave i montaže tlakovaca u odnosu na asfalt prevelika za trenutne
mogućnosti Grada Čabra.
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Upoznaje vijećnike da su u tijeku nabave za sanaciju državne ceste na lokaciji Prezid – Kozji
Vrh te mosta u Malom Lugu.
Ističe da ne postoji pravna osnova za naplatu korištenja nerazvrstanih cesta.
Iznosi da prema vlastitim saznanjima trenutni nalazi vode za piće pokazuju dobru kvalitetu
vode.
Dječje igralište u Plešcima će se urediti unutar programa javnih radova.
Slaže se sa nezadovoljstvom vezanim uz visinu šumskog doprinosa.
Upoznaje vijećnike da je za proteklu zimsku službu, novčana sredstva osigurala država.
Slaže se sa nezadovoljstvom vezanim uz slabost TV signala te upoznaje vijećnike da je
višestruko pismenim putem upućivano pitanje nadležnim tijelima.
Franjo Pantar, predsjednik MO Prezid upućuje apel da se hitno poduzmu određene radnje
vezane uz rad javnog bilježnika u Čabru, ističe da su građani nezadovoljni, veliki broj građana
nema uvjete za odlazak u Dlenice ili Čavle gdje se nalaze najbliži javnobilježnički uredi.
Ivana Lakota odgovara da je već upućen upit u Ministarstvo pravosuđa te da još nema
konkretnog odgovora.

Predsjednica Gradskog vijeća zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednica
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
Vazma Malnar, v.r.
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