REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/10
UR. BROJ: 2108-01/1-18-4
ČABAR, 06.09.2018.
ZAPISNIK
s VII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 6. rujna 2018. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 15,00 sati.
NAZOČNI: Vazma Malnar, Berislav Kvesić, Ivanka Križ, Antun Malnar, Antonio Milošević, Martin
Kvaternik, Vesna Kovač, Ana Rendulić, Marineta Turk i Denis Turk
OPRAVDANO NENAZOČNI: -, Alain-Stojan Leskovar, Gregor Tušek, Sanja Janeš
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Ivana Lakota, zamjenica
gradonačelnika, Alen Lipovac, Blaženko Ožbolt, Marinko Krmpotić, Nenad Lučić
Vazma Malnar, predsjednica Gradskog vijeća, predsjedava VII. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, predsjednika Mjesnih odbora,
predstavnike medija, utvrđuje kvorum, nazočno devet (9) vijećnika – Ana Rendulić nije započela sa obnašanjem
vijećničke dužnosti .
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 13. srpnja
2018. godine
1. Prijedlog Odluke o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika
izvjestiteljica: predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, Vesna Kovač
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. godinu
- Izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
NAPOMENA: materijal za ovu točku dostavljen je uz poziv za VI. Sjednicu Gradskog vijeća
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini
- izvjestiteljica: predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, Vesna Kovač
4. Informacija o javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Čabra u k.o. Gerovo
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
5. Informacija o javnom natječaju za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra
- Izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
6. Prijedlog o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014-2020.
- Izvjestitelj: Alen Lipovac
7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
8. Pitanja i prijedlozi predsjednika Mjesnih odbora Grada Čabra
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Jednoglasno, sa devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 13. srpnja 2018 . godine.
Jednoglasno, sa devet (9) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
održane 13. srpnja 2018. godine.
AD 1)
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, Vesna Kovač, čita tekst Odluke o stavljanju u mirovanje mandata
vijećnika Gradskog vijeća (Alen Malnar) i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika (Ana
Rendulić).
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno , sa devet (9) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o stavljanju u mirovanje mandata
vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika
Odluka o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti
zamjenice vijećnika se prilaže zapisniku pod AD 1) i čini njegov sastavni dio.
Predsjednica Gradskog vijeća čita tekst svečane prisege te poziva vijećnicu Anu Rendulić da izricanjem
"PRISEŽEM“ prisegne obnašanju vijećničke dužnosti.
Nakon prisege, predsjednica izražava čestitke vijećnici Ani Rendulić na izboru te želi da uspješno zastupa
interese birača u ovom predstavničkom tijelu.
AD 2.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. Godinu te
napominje da je rasprava provedena na prethodnoj, šestoj sjednici Gradskog vijeća za koju su i pripremljeni
materijali za ovu točku dnevnog reda.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova , sa sedam (7) vijećnika ZA, i tri (3) vijećnika PROTIV, prihvaća se Prijedlog godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. Godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. godinu se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 3.)
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, Vesna Kovač, čita tekst prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja u
2018. Godini i obrazloženja pojedinačnih nagrada.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
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Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno, sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018.
Godini: Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se Zvonku Rajšelu iz Čabra za 100 puta darovanu krv i
dugogodišnji humanitarni i dragovoljni rad u GD Crvenog križa Čabar.
Jednoglasno, sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018.
Godini: Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se Josipu Kuzele iz Plešci za 100 puta darovanu krv i dugogodišnji
humanitarni i dragovoljni rad u GD Crvenog križa Čabar.
Jednoglasno, sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018.
Godini: Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se Ivanu Kvesiću iz Prezida povodom odlaska u mirovinu za
dugogodišnji doprinos u odgoju i obrazovanju te društveno-političkom životu grada Čabra.
Jednoglasno, sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018.
Godini: Srebrna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se Miroslavu Troha iz Prezida za dugogodišnji rad na istraživanju
povijesnih i geografskih znamenitosti Prezida i okolice.
Jednoglasno, sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018.
Godini: Godišnja nagrada Grada Čabra dodjeljuje se Udruzi žena „Goransko srce Čabar 2008“ za 10. obljetnicu
rada i doprinos u očuvanju starih običaja, jela i zanata čabarskog kraja.
Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Gradonačelnik iznosi Informaciju o javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Čabra u k.o.
Gerovo.
Obrazlaže tijek dosadašnjih natječaja za prodaju nekretnine, rezultate natječaja, razloge zbog kojih nije do sada
prodana nekretnina te eventualni slijed daljnjih radnji koje će pravovremeno biti točka dnevnog reda ovog
Gradskog vijeća.
O ovoj točki dnevnog reda se ne donosi Odluka.
AD 5.)
Gradonačelnik iznosi Informaciju o javnom natječaju za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra.
Obrazlaže razloge zbog kojih natječaj nije uspješno okončan, a odnose se na pitanja autorskih prava. Ponovljeni
natječaj biti će predložen na slijedećim sjednicama Gradskog vijeća.
O ovoj točki dnevnog reda se ne donosi Odluka.
AD 6.)
Izvjestitelj Alen Lipovac iznosi Prijedlog o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra
unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Obrazlaže da se radi o najavi natječaja iz mjere 7 na koji će se prijaviti KD
Čabranka d.o.o. sa projektom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže novi sustav bodovanja za JLS u brdsko planinskim područjima što omogućuje
veće šanse za uspjeh na ovogodišnjim natječajima Mjere 7.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
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Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno, sa deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Prijedlog o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 se
prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Predsjedavajuća upozorava vijećnike na prava i obveze iz Poslovnika Gradskog vijeća vezano uz ovu točku
dnevnog reda.
Antun Malnar postavlja pitanje o mogućim obvezama Grada Čabra prema osobama koje mijenjaju krovne
pokrove od azbesta.
Ponavlja svoj prijedlog za uređenje i popravak ograde prema Loknarima i postavljanje novih tabli o zabranjenom
bacanju otpada.
Postavlja pitanje kriterija za dodjelu nagrada Grada Čabra te napominje da bi više trebalo nagrađivati
poduzetnike koji plaćaju poreze i druga davanja.
Denis Turk postavlja pitanje liječnika u Prezidu.
Također postavlja pitanje uređenja okoliša stare mehaničke radionice Finvest corp d.d. u Prezidu.
Gradonačelnik odgovara:
Obrazlaže da Grad Čabar ima obvezu financiranja zbrinjavanja azbestnog otpada u koju svrhu je i provedena
anketa te najavljuje Prijedlog Pravilnika o zbrinjavanju otpada na području Grada Čabra.
Najavljuje stroži nadzor nad ilegalnim odlaganjem otpada na divljim odlagalištima, apelira da građani prijave
takva činjenja novom komunalnom redaru, najavljuje postavljanje novih tabli i uređenje ograda.
Obrazlaže kriterije Odluke o davanju priznanja te utvrđuje da nije niti bilo prijedloga da se nagradi pojedini
poduzetnik.
Obrazlaže način djelovanja sustava zamjenskih liječnika Doma zdravlja PGŽ.
Utvrđuje da će obavijestiti komunalnog radara o informaciji glede uređenja okoliša objekata u vlasništvu Finvest
corp d.d.
Na dodatno pitanje Denisa Turka o tijeku aktivnosti na uređenju prometnice spoja Partizanskog puta prema
Mrzloj jami u Prezidu, obrazlaže da su već planirane određene aktivnosti te da će se ozbiljnije prihvatiti projekta
kada se iznađu dodatna sredstva na izgradnju nove prometnice u Prezidu.
Vazma Malnar pohvaljuje rad KTD Čabar za izvrsno obavljen posao košenja mjesnih grablja u Tršću i Gerovu i
dobro izrađenu web stranicu na kojoj se mogu dobiti sve potrebne informacije.
AD 17.)
Blaženko Ožbolt iznosi probleme vodoopskrbe na području MO Plešce.
Predlaže da se od mjerodavnih tijela zatraži uređenje obaloutvrdnog zida iza škole u Plešcima.
Naglašava problem nefunkcioniranja fontane na trgu u Plešcima.
Naglašava potrebu preseljenja dječjeg igrališta u centar naselja.
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Gradonačelnik odgovara:
Uputiti će prijedlog Hrvatskim vodama za izradu obaloutvrdnog zida.
Podržava prijedlog premještanja dječjeg igrališta u centar naselja te predlaže MO da o tome raspravi i donese
odluku.
Utvrđuje da se svake godine ulažu znatna sredstva u popravak fontane u Plešcima te da daljnje održavanje nema
smisla. Predlaže da se raspravi o daljnjoj funkciji fontane i o tome donese odluka.
Predsjednica Gradskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na radu, sve poziva na svečanosti povodom Dana Grada
Čabra, upozorava vijećnike da prouče obavijest o savjetovanju s javnošću iz priloženog materijala te zaključuje
sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednica
Gradskog vijeća:

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