REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/07
UR. BROJ: 2108-01/1-11-2
ČABAR, 02. rujna 2011.

ZAPISNIK

sa XVII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 02. rujna 2011. godine u
prostorijama Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Dragan Katalinić, Ivanka Križ, Ivanka
Turk, Dragutin Vrus, Silvana Šebalj-Mačkić, Marko Habjan, Zoran Krulić, Marijan Malnar, Josip Šoštarić,
Anton Štimac, Kristijan Rajšel, Irena Andlar, Krešimir Sandukčić, Vidoslav Žagar.
OPRAVDANO NENAZOČNI: NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik
gradonačelnika, Alen Lipovac, pročelnik JUO, Zvonimir Lipovac, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Zoran
Ožbolt, predsjednik MO Prezid, Marinko Krmpotić ( Novi list ).
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XVII. sjednici Gradskog vijeća Grada
Čabra, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika, predsjednika
MO te djelatnike gradskih službi, utvrñuje kvorum ( nazočno svih 15 vijećnika ) i daje, uz sljedeću
nadopunu - iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi: Prijedlog Odluke o uključivanju u suvlasništvo
Radija Gorski kotar, a prvobitno predložena točka 7. postaje točka 8., na usvajanje sljedeći prijedlog
Dnevnog reda:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj dana
18. srpnja 2011. godine
1. Polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine.
2.
3.
4.
5.

Izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Čabra za razdoblje I-VI. 2011. godine.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Čabra za 2010. godinu.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čabra u 2011. godini.
Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada na području
grada Čabra.
6. Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
grada Čabra.
7. Prijedlog Odluke o uključivanju u suvlasništvo Radija Gorski kotar.
8. Vijećnička pitanja, prijedlozi.

Uslijedila je primjedba vijećnika Kristijana Rajšela koji je zatražio da se 3. točka Dnevnog redaIzvješće o obavljenoj reviziji prolongira za neku drugu sjednicu iz razloga što u izvješću nisu priložene
stranice 2-5. te da se nedostajuće stranice dostave vijećnicima na uvid. Nakon pojašnjenja Marije Janeš
da se radi samo o podacima o Gradu i predaje potpunog Izvješća vijećniku Rajšelu na uvid, uslijedilo je
glasanje o prijedlogu da se točka 3. skine s Dnevnog reda.
Nakon glasanja utvrñeno je da je za prijedlog glasalo pet (5) vijećnika ZA, devet (9) vijećnika
PROTIV i jedan (1) vijećnik SUZDRŽAN te, na taj način, nije dobio potreban broj glasova nazočnih
vijećnika.
U nastavku sjednice daje se na usvajanje predloženi Dnevni red. Većinom vijećnika – deset
(10) vijećnika ZA, uz pet (5) vijećnika SUZDRŽANA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Uslijedila je verifikacija i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra,
održanoj dana 18. srpnja 2011. godine.
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Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s petnaest (15) vijećnika ZA.
AD 1.)

Željko Erent, gradonačelnik, uz uvodni pozdrav, daje usmenu dopunu pisanog Polugodišnjeg
izvješća iz kojeg se izdvaja sljedeće: naglašava vrlo tešku situaciju s ostvarenjem Proračuna Grada kao
odraz značajnih poteškoća i negativnih tendencija u gospodarstvu ( najavljuje detaljniju izradu rebalansa
Proračuna ), ističe problematiku osiguravanja sredstava za vlastito učešće u realizaciji projekata, iznosi
informaciju o vrijednosti trenutačnih ulaganja od oko 20 milijuna kuna u izgradnju komunalne
infrastrukture na području grada Čabra, ističe probleme i aktivnosti u svezi održanja pojedinih djelatnosti
i pravnog statusa te ustroja odreñenih institucija ( HMP, laboratorij, Srednja škola, Knjižnica i dr. ),
najavljuje reorganizaciju Gradske uprave, iznosi razmišljanje o zajedničkom nastupanju svih goranskih
JLS ( npr. zajednički Radio, zajednička TZ ), naglašava dobru i zadovoljavajuću suradnju i koordinaciju
izmeñu stranaka i s Mjesnim odborima.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Kristijan Rajšel ( ističe potrebu izrade jasne strategije i
vizije razvoja te modela po kojem će Grad funkcionirati , npr, odgovoriti na pitanje: Kako mi vidimo
Čabar za 10-20 godina ako bude 1.000 stanovnika?, predlaže formiranje ekipe-tima stručnih ljudi za
izradu prijedloga razvoja u uvjetima izrazite depopulacije ) i Željko Erent ( izražava sumnju da mi
možemo predlagati odgovarajuće ustroje, s obzirom da su školstvo i zdravstvo decentralizirane
djelatnosti, potvrñuje stav o gubitku radnih mjesta te obilježja lokalne samouprave i podržava zajedničku
borbu na svim nivoima ), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s petnaest (15) vijećnika ZA, prihvaća se i usvaja Polugodišnje izvješće gradonačelnika o
radu za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine.
Odluka i Izvješće prilažu se zapisniku pod AD 1.) i čine njegov sastavni dio.
AD 2.)
Marija Janeš daje dodatno pojašnjenje Izvješća o polugodišnjem izvršenju Proračuna te uvodno
naglašava zakonsku osnovu koja nalaže obvezu izvješćivanja. Ističe da su prihodi ostvareni s 34% u
odnosu na planirane prihode u razdoblju siječanj-lipanj, iznosi uzroke koji su utjecali na ostvarenje ispod
plana ( ostvarenje prihoda od kapitalnih i tekućih potpora od svega 15%, nije bilo prihoda očekivanih za
realizaciju razvojnih projekata, ostvarenje prihoda od gradskih poreza-očekuje se intenzivnija i bolja
naplata do kraja godine ), ističe da su rashodi pratili ostvarenje prihoda, s obzirom da se Grad nije
zaduživao u prvom polugodištu ove godine.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Ivanka Križ ( skreće pažnju da se pri izradi Proračuna
koriste realni podaci, npr. podaci ostvarenja protekle godine, traži informaciju o tome što će se moći
realizirati do kraja ove godine ), i Željko Erent ( daje pojašnjenje u svezi promjena u načinu financiranja i
plaćanja odreñenih projekata kroz Proračun te nužnosti planiranja sredstava za potrebe provedbe
postupaka JN ), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s petnaest (15) vijećnika ZA, prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada za
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine.
Izvršenje Proračuna se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)

Marija Janeš, daje obrazloženje Izvješća o obavljenoj reviziji te daje dodatno pojašnjenje
nedostajućih stranica uvodnog dijela Izvješća. Daje osvrt na nalaz revizije u dijelu računovodstvenih
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primjedbi i propusta. Ističe da su ti propusti otklonjeni. Što se ostalih propusta tiče, ističe angažman
Uprave da se takvi propust neće ponavljati.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Ivanka Križ ( smatra da odreñeni podaci nisu identični s
ranijim izvješćima, naglašava ponavljanje navoda o uspostavi financijske kontrole, evidencije groblja,
kao i popisa imovine i obveza, postavlja pitanje zašto se ne obračunava ispravak vrijednosti
amortizacije, naglašava nepostojanje vjerodostojnih dokumenata pri naplati potraživanja putem ovrhe,
postavlja pitanje kada će biti izvršen ispravak nepravilnosti, traži pojašnjenje nalaza u svezi izgradnje
trga u Tršću ), i Marija Janeš ( daje odgovore na postavljena pitanja: pojašnjava stanje u svezi popisa
imovine Grada, ističe potrebu izrade odreñenih elaborata o procjeni imovine, naglašava da ukupne
greške iznose manje od 0,5% te se on neće ispravljati u ovoj godini, daje dodatno pojašnjenje propusta
pri evidentiranju i obračunu radova izgradnje Trga ), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – devet (9) vijećnika ZA, uz šest (6) vijećnika SUZDRŽANA, prihvaća se Izvješće o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Čabra za 2010. godinu.
Izvješće se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Silvana Šebalj-Mačkić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje GV, čita ovogodišnje
nominacije za priznanja te daje pojašnjenje i obrazloženje prijedloga Odbora za dodjelu priznanja za
ovu godinu.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Ivanka Turk ( daje opasku što za jedno od priznanja
nije predložena dr. Lipovac ), Dragutin Vrus ( u principu nema ništa protiv prijedloga, traži ispravak i
dopunu teksta obrazloženja za Franju Turka – potrebito uvrstiti doprinos stvaranju RH kao branitelj,
smatra da se Hrvatskim cestama previše dijele priznanja, daje dodatni prijedlog da se Godišnja nagrada
dodijeli Karlu Vrusu ), i Željko Erent ( podržava dopunu prijedloga za dodjelu dvije Godišnje nagrade ),
Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s petnaest (15) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o dodjeli sljedećih javnih priznanja Grada
Čabra u 2011. godini: Plaketa Grada Čabra za životno djelo dodjeljuje se Andriji Zbašniku; Zlatna
plaketa dodjeljuje se Ivanu Kvesiću, Mariji Kovač, Zlatku Kovač, Molivoju Brozina i SŠ „V. Nazor“ Čabar;
Srebrna plaketa dodjeljuje se Milki Ožbolt, Franji Turku, Robertu Abramoviću i „Hrvatskim cestama“;
Godišnja nagrada dodjeljuje se MK „Goranski vukovi“ i Karlu Vrusu.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Lidija Ikasović daje kratko obrazloženje Odluke uz pojašnjenje postupka natječaja te ocjene
zaprimljene ponude.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Dragutin Vrus ( smatra da bi trebalo početi razmišljati o
novoj lokaciji deponija ) i Željko Erent ( najavljuje otvaranje deponije na „Marišćini“, najkasnije u roku od
2 godine ), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s petnaest (15) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o ustupanju poslova komunalne
djelatnosti odlaganja komunalnog otpada tvrtci „Protektor-Bandag-Katalinić“ Gerovo.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 6.)
Lidija Ikasović, takoñer, daje kratko pojašnjenje predložene Odluke, postupka natječaja i načina
bodovanja prispjelih ponuda te daje prijedlog Odluke kojom se poslovi komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta ustupaju tvrtci „Finvest Corp“ d.d. Čabar.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – deset (10) vijećnika ZA, uz pet (5) vijećnika SUZDRŽANA, prihvaća se Odluka o
ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Zvonimir Lipovac, uz uvodni pozdrav daje kratko pojašnjenje svrhe predložene Odluke kojom se
daje suglasnost za otkup vlasničkog udjela na način otkupa dionica Radija Gorski kotar.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s petnaest (15) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o uključivanju u suvlasništvo Radija
Gorski kotar.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.1.)
Dragutin Vrus, vijećnik iz Gerova, izražava nezadovoljstvo dostavljenim pisanim obrazloženjem
u svezi havarije u pogonu Finvest Corp-a Gerovo, smatra da je dostavljeno pismo čista demagogija i
bezobrazluk, upozorava na eventualne posljedice ukoliko ne doñe do rješenja, predlaže da se pogon
zatvori dok se stanje ne popravi ( pokazuje snimljene fotografije ), daje primjedbu na sporo rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa od strane gradskih službi.
AD 8.2.)
Kristijan Rajšel, vijećnik iz Čabra, u ime MO, traži žurnu sanaciju cesta za Žagare i naselje
Župani te prilaz groblju.
AD 8.3.)
Ivanka Križ, vijećnica iz Plešci, postavlja pitanje funkcije „fontane“ u Plešcima, zahvaljuje na
izgradnji ceste za Požarnicu, postavlja pitanje njezinog asfaltiranja?
AD 8.4.)
Ivanka Turk, vijećnica iz Hriba, ponovno traži žurni odgovor i rješenje u svezi mrtvozornika.
Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, daje odgovore na postavljena pitanja: ističe da pismo
nije bezobrazluk, ali smatra da nije u redu sve ono što se dešava u Gerovu, ističe da mnogo puta nije
moguće promptno rješavati imovinsko-pravne odnose, daje pojašnjenje načina sanacije ceste za Hrib,
daje potvrdu o sanaciji nerazvrstanih cesta, zahvaljuje na Požarnici, daje informaciju o daljnjim
radovima na cesti Pleše-Požarnica, izražava pohvalu Hrvatskim šumama, ističe reagiranje Grada u
svezi problematike mrtvozornika.
Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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