REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/03
UR. BROJ: 2108-01/1-17-2
ČABAR, 30. ožujka 2017.
ZAPISNIK
s XXVIII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 30. ožujka 2017. godine u
prostoriji Gradske vijećnice s početkom u 13,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Martin Kvaternik,
Denis Turk, Antun Turk, Vazma Malnar, Ivanka Turk, Sanja Janeš, Ana Rendulić , Josip Šoštarić i
Gregor Tušek
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Leo Jelenc, Vidoslav Žagar
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Alen Lipovac, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Josip Čop
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXVIII. sjednici Gradskog vijeća
grada Čabra, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu,
izvjestitelje, predsjednika mjesnog odbora, utvrđuje kvorum (nazočno jedanaest (11) vijećnika).
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana
24. veljače 2017. godine
1. Prijedlog preraspodjele sredstava proračuna grada Čabra za 2016. godinu.
- izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2016. godinu
- izvjestiteljica: Marija Janeš
3. Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
- Izvjestiteljica: Lidija Ikasović
4. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
- izvjestitelj: Alen Lipovac
5. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra
- izvjestitelj: Alen Lipovac
6.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt „Sanacija
zgrade stambene namjene i namjene obavljanja društvenih djelatnosti Doma kulture u Čabru“
- izvjestitelj: Alen Lipovac

7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt „Sanacija
i opremanje prostora Dječjeg vrtića u Prezidu“
- izvjestitelj: Alen Lipovac
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8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt
„Opremanje novog vatrogasnog doma u Prezidu“
- izvjestitelj: Alen Lipovac
9. Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na
području grada Čabra
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
grada Čabra.
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
11. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se točka 10. dnevnog reda izbaci budući je prodaja zemljišta
u Cesarici nakon višestrukih pokušaja natječajem, bespredmetna u narednom razdoblju prije lokalnih
izbora.
Gradonačelnik objašnjava razloge za donošenje Odluke iz točke 10. dnevnog reda. Antun Turk
prigovara da je u dnevni red trebalo uvrstiti pregled dugovanja po vjerovnicima.
Većinom glasova, sa devet (9) vijećnika ZA te dva (2) PROTIV, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 24. veljače 2017.
godine.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada
Čabra održane 24. veljače 2017 godine.
AD 1)
Izvjestiteljica Marija Janeš iznosi Prijedlog preraspodjele sredstava proračuna grada Čabra za 2016.
godinu. Iznosi da su izvršene korekcije na 80 pozicija Proračuna.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Martin Kvaternik postavlja pitanje za objašnjenje korekcije iz pozicije 312 na str. 14. Preraspodjele, a
odnosi se na Ostale rashode za zaposlene.
Marija Janeš objašnjava da se radi o jubilarnim nagradama za 2014, 2015, 2016 godinu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog preraspodjele sredstava
proračuna grada Čabra za 2016. godinu
Preraspodjela sredstava proračuna grada Čabra za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD
1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2016. Godinu.
Napominje da Izvještaj konsolidiran tj. odnosi se i na korisnike Proračuna. Utvrđuje se ukupni
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konsolidirani manjak Proračuna za 2016. godinu u iznosu od 248.270,22 kune. Ukupni preneseni
manjak Proračuna iz prethodnih godina iznosi 4.805.363,25 kuna. Ukupno dugovanje Grada Čabra
iznosi 7.269.485,41 kunu. Od toga minus na tekućem računu Erste banke iznosi 2.464.122,16 kune.
Grad se u 2016. godini nije dodatno zaduživao.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje kome je Grad dužan 4,5 milijuna kuna.
Gradonačelnik odgovara i objašnjava strukturu dugovanja. Obrazlaže odugovlačenje predstečajne
nagodbe Finvest corp-a, OTP leasing i HBOR kredit. Ostatak od 2 milijuna kuna odnosi se na stvarni
dug Grada Čabra.
Na pitanje Antun Turka o udjelu Grada Čabra za nanabvu kamiona za odvoz otpada, Gradonačelnik
odgovara da je udio Grada 40%. (OTP leasing).
Ivanka Križ postavlja pitanje o povremenim porezima na imovinu (300.000,00 kuna), prihoda od
zakupa, povećanje prohoda od komunalnog doprinosa, moli za objašnjenje rashoda na poziciji 3299 u
iznosu od 777.000,00 kuna.
Marija Janeš objašnjava povećanje prihoda od porezna na promet nekretnina, obrazlaže kompenzacije
za najam te ostale naknade, komunalni doprinos za izgradnju objekata (peletarna Gerovo, Bandag
Katalinić).
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna grada Čabra za 2016. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra
za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za
2016. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gregor Tušek postavlja pitanje o čišćenju slivnika, raznim nepredviđenim radovima , proširenju javne
rasvjete.
Lidija Ikasović odgovara da se radi o sitnim radovima, hitnim intervencijama, čišćenju slivnika u
Gerovu radi izrade projekta sanacije ceste, objašnjava radove na proširenju javne rasvjete.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog izvješća o izvršenju
programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Izvješće o izvršenju programa
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održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov
sastavni dio.

AD 4.)
Alen Lipovac iznosi prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i
usluga.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga se prilaže
zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Alen Lipovac iznosi prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdskoplaninskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o korištenju
namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog
projekta od interesa za razvoj Grada Čabra.
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra se prilaže zapisniku pod
AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6, 7, 8.)
Alen Lipovac iznosi prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Čabra za projekt „Sanacija zgrade stambene namjene i namjene obavljanja društvenih djelatnosti
Doma kulture u Čabru“,
prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt
„Sanacija i opremanje prostora Dječjeg vrtića u Prezidu“ i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt „Opremanje novog vatrogasnog doma u
Prezidu“.
Predsjedavajući otvara raspravu.
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Gradonačelnik dodatno obrazlaže namjeru prijave projekta sanacije doma kulture i dječjeg vrtića u
Prezidu te opremanje vatrogasnog doma u Prezidu.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt „Sanacija zgrade stambene
namjene i namjene obavljanja društvenih djelatnosti Doma kulture u Čabru“
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt
„Sanacija zgrade stambene namjene i namjene obavljanja društvenih djelatnosti Doma kulture u
Čabru“ se prilaže zapisniku pod AD 6, 7, 8.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt „Sanacija i opremanje prostora
Dječjeg vrtića u Prezidu“
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt
„Sanacija i opremanje prostora Dječjeg vrtića u Prezidu“ se prilaže zapisniku pod AD 6,7,8.) i čini
njegov sastavni dio.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt „Opremanje novog vatrogasnog
doma u Prezidu“.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt
„Opremanje novog vatrogasnog doma u Prezidu“ se prilaže zapisniku pod AD 6,7,8.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 9.)
Lidija Ikasović iznosi prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja
objekata i uređaja javne rasvjete na području grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava na ispravak tip felera iz prijedloga Odluke.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o ustupanju poslova
komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području grada Čabra.
Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne
rasvjete na području grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 10.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš postavlja pitanje da li su razmotreni razlozi zašto se to zemljište u Cesarici nakon toliko
pokušaja ne može nikako prodati.
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Gradonačelnik obrazlaže da nije moguće parcelirati predmetno zemljište jer je ono planirano kao
zemljište za turističku namjenu a ne za vikendice. Također napominje da će u budućnosti predmetno
zemljište biti predmetom oporezivanja porezom na nekretnine.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o raspisivanju
ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.
Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada
Čabra se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 11.)
Ana Rendulić iznosi komentar Anite Pintar da za prezentaciju sirara sa našeg područja nije uplaćen
iznos od 1.000,00 na što Gradonačelnik odgovara da je prema njegovom saznanju taj novac uplaćen
organizatoru putovanja te da će istu informaciju ispitati.
Denis Turk iznosi svoja saznanja o stanju divljeg odlagališta Zastraža u Prezidu te moli da se poduzme
nešto sa svrhom sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada (bijele tehnike i slično) na što Gradonačelnik
odgovara da KTD Čabar organizira u narednom razdoblju odvoz krupnog otpada te moli da se građani
suzdrže od bacanja otpada na divlja odlagališta.
Nakon završene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na radu u proteklom
mandatu te ističe da je rad ovog saziva Gradskog vijeća bio korektan, zahvaljuje svim vijećnicima na
suradnji. Iznosi svoje mišljenje da u postojećim uvjetima zakonodavstva, opće besparice i stanja u
gospodarstvu, Gradsko vijeće nema prevelike svrhe. Zaključuje da ne možemo biti ponosni i
zadovoljni na rezultate zadovoljavanja životnih potreba građana Grada Čabra. Svim budućim
vijećnicima i kandidatima na predstojećim lokalnim izborima želi puno uspjeha.
Gradonačelnik zahvaljuje svim vijećnicima na radu u proteklom mandatu. Izražava svoje neslaganje sa
tvrdnjom predsjedavajućeg da Gradsko vijeće nema svrhe. Napominje da je protekli mandat obilježen
teškim uvjetima rada, elementarnim nepogodama, krizom u gospodarstvu Grada Čabra te usprkos
tome lokalna samouprava još djeluje.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
dr.sc. Josip Malnar, v.r.
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