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         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

   G R A D  K A S T A V 
    GRADSKO VIJEĆE 
  

 
KLASA:021-05/19-01/10 
URBROJ:2170-05-06/1-19-2 
Kastav, 12. prosinca 2019. 
 

Z A P I S N I K 
(prilog tonski zapis) 

 
s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 11. prosinca 2019. godine u 18:00 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3 

 
 
Prisutni vijećnici: Zemir Delić, Mirela Smojver, Stanko Vučetić, Arsen Jardas, Šehrizad Begić, Ana 
Saršon, Mirella Mladin, David Marot, Sanjin Rubeša, Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, 
Irena Kukurin Barić, Davorin Šimunović i Hrvoje Perić 
 
Opravdano odsutan: Josip Gabrić 
 
Neopravdano odsutan: Marin Rančić 
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić i Dalibor Ćiković 
 
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti: 
- Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene   
  djelatnosti 
- Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti 
- Ana Milošević, dipl.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove 
- Ivona Jurčić, mag.oec., Referent I. - Tajnik 
 
Upravni odjel za financije i razvoj: 
- Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 
- Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša 
 
Sjednici prisustvuje 13 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 
 
Usvajanje dnevnog reda: 
 
1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju  
      školske godine 2018./2019.  
1.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav  za  školsku 2019./2020.  
       godinu 
1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.  
2. Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu 
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih   
    u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2020. godinu 
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5. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu 
6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020.  
    godinu  
7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020.  
    godinu  
8. Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih     
    zgrada u prostoru za 2020. godinu 
9. Odluka o komunalnom redu 
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja     
      miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga    
      povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva 
11. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu 
12. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za   
      2020. godinu  
13. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec srpanj, kolovoz,     
      rujan i listopad 2019. godine 
14. Vijećnička pitanja 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je usvojen  
Dnevni red. 
 
Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić i Vjekoslav Rubeša. 
 
GLASANJE:  
S  11 glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojen je 
Zapisnik sa 23. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 19. studenog 2019. godine. 
 
AD 1.1.) Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske   
              godine 2018./2019.  
AD 1.2.) Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav  za  školsku 2019./2020. godinu 
AD 1.3.) Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.  
 
Uvodno obrazloženje za točke 1.1., 1.2., i 1.3. dala je Sandra Krpan, prof., ravnateljica Osnovne škole 
„Milan Brozović“ Kastav. 
 
U raspravi je sudjelovala članica Vijeća Mirella Mladin, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, 
gradonačelnik Matej Mostarac i ravnateljica Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav Sandra Krpan. 
 
Primljeni su na znanje 
1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske   
        godine 2018./2019.  
1.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav  za  školsku 2019./2020. godinu 
1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.  
 
Član Vijeća Davorin Šimunović stigao je na 24. sjednicu Gradskog vijeća u 18:12 sati te sudjeluje u 
daljnjem glasanju po točkama dnevnog reda. 
 
AD 2.) Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić i Vjekoslav Rubeša, zamjenik gradonačelnika Dean 
Jurčić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
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Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva predstavnici Akcije mladih Vjekoslav 
Rubeša i Davor Jurčić podnijeli su usmene amandmane. 
 

AMANDMAN br. 1. 
 
Prijedlog proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 
 
Predlaže se u Prijedlogu proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. 
godinu, u dijelu koji se odnosi na proračun za 2020. godinu:  
 
1.)  Povećanje sredstava na: 
Program  1010 - OSNOVNO OBRAZOVANJE 
Tekući projekt  T101004 - Poklon bon polaznicima 1. razreda 
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za iznos 21.000,00 kn 
 
2.)  Smanjenje sredstava na: 
Tekući projekt T100303 – Bela nedeja, 
323 Rashodi za usluge za iznos 21.000,00 kn  
 
Obrazloženje uz Prijedlog izmjena proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcija za 2021. 
i 2022. godinu 
 
Predloženo povećanje odnosi se na stavku: 3721 Ostale naknade - poklon bon polaznicima 1. 
razreda. S obzirom na standard i iznose koji se u okolnim općinama i gradovima isplaćuju za poklon 
bon 'prvašićima', smatramo da iznos treba udvostručiti. Radi se o relativno malom iznosu, u odnosu na 
proračun i program Osnovnog obrazovanja, a kojim bi se Grad Kastav izjednačio sa susjednim 
općinama. Sama svrha bona time bi bila smislenija, s obzirom da sadašnji iznos ne pokriva primjerice 
niti trošak nabavke školske torbe. 
 
Predloženo smanjenje se odnosi na stavku 3233 usluge promidžbe i informiranja - Bela nedeja u 
iznosu 21.000,00 kn.  
Smatramo kako ova stavka predstavlja neopravdano visoke troškove iz dva razloga. 

1. Organizator Bele nedeje treba snositi troškove marketinga, a to je TZ grada Kastva, koja za tu 
svrhu već prima donaciju Grada u iznosu 220.000,00 kn  

2. Bela nedeja kao manifestacija već ima medijske pokrovitelje koji vrše promidžbu manifestacije 
prema ugovoru o pokroviteljstvu. Dodatnu promociju moguće je vršiti ostalim Gradu dostupnim 
kanalima oglašavanja poput društvenih mreža i vlastite web stranice bez dodatnog 
opterećivanja proračuna. 
 

AMANDMAN br. 2. 
 

Prijedlog proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 
 
Predlaže se u Prijedlogu proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. 
godinu, u dijelu koji se odnosi na proračun za 2020. godinu:  
 
1.)  Povećanje sredstava na: 
Program  1016 - POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA 
Aktivnost  A101601 - Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture 
381 Tekuće donacije za iznos 100.000,00 kn 
 
2.)  Smanjenje sredstava na: 
Program  1027 - AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI 
Aktivnost  A102701 - Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene 
djelatnosti 
323 Rashodi za usluge za iznos 100.000,00 kn 
 
Obrazloženje uz Prijedlog izmjena proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcija za 2021. 
i 2022. godinu 
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Predloženo povećanje odnosi se na stavku: 3811 Tekuće donacije udrugama u kulturi.  
Ovo povećanje predloženo je sukladno zaključku Odbora za kulturu koji predlaže na 18. sjednici odbora 
sljedeće "potrebno je izdvojiti sredstva za nove autohtone programe kojima se promiče lokalna kultura, 
čuva jezik te stvaraju nove vrijednost i prepoznatljiv kulturni iskorak u odnosu na komercijalne 
programe".  
Kako bi potencijalno vrijedni i kvalitetni programi koji do sada nisu ostvarivali pravo na "jednako 
bodovanje" samim time što programi koji su do sada financirani a pokazali su se "opravdani" imaju 
prednost pred novima.  
Stoga smo mišljenja kako u proračunu namijenjenom financiranju javnih potreba u kulturi moraju 
postojati sredstva namijenjena financiranju isključivo novih potencijalno vrlo vrijednih projekata u kulturi, 
koji bi u suprotnome bili nedovoljno bodovani te ne bi ostvarili prava na donacije iz proračuna 
namijenjenoga javnim potrebama u kulturi. 
 
Smanjenje se odnosi na stavke: 
3233 Sponzorirane emisije - elektronski mediji 50.000,00 kn 
3233 Promocija na internet portalima 50.000,00 kn 
 
Stavke na kojima je potrebno činiti uštedu se smanjuju iz razloga što same po sebi predstavljaju 
nepotrebno i neprimjereno oglašavanje prema vlastitim građanima u trenutku kada raspolažemo 
službenim glasilom, Glasom Kastavskim, web stranicom grada kao i društvenim mrežama. Trend 
konzumacije sadržaja na internetu je trend dijeljenja "linkova" na samim društvenim mrežama. Čime 
postaje irelevantno nalazi li se originalni sadržaj na web stranicama grada, ili nekom drugom 
elektroničkom mediju. Dapače, samo plaćanje objave na portalu stvara dojam objektivnog novinarskog 
rada i "novinskog članka", a u stvarnosti predstavlja direktno plaćeni oglas novcem građana (što je i 
očito iz naziva ovih stavki). 
 
Zaključno ovom preraspodjelom sredstava Akcija mladih pokušava ukazati na neprimjeren način 
baratanja javnim novcem s ciljem samopromocije izvršne vlasti te istovremeno usmjeriti sredstva na, po 
našem mišljenju, ipak mnogo bitnije proračunske programe kojima možemo ostvariti trajni doprinos u 
očuvanju lokalne kulture. 
 
GLASANJE ZA RASPRAVLJANJE O AMANDMANIMA: 
JEDNOGLASNO je prihvaćeno glasanje o predloženim amandmanima. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša i Davor Jurčić, Mirella Mladin, potpredsjednica 
Gradskog vijeća Mirela Smojver, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i gradonačelnik Matej 
Mostarac. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predložio je pauzu u trajanju od 10 min.  
Vijećnici su prihvatili prijedlog te je određena stanka od 18:52 do 19:02 sati. 
 
Sukladno članku 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva Gradonačelnik nije prihvatio predložene 
amandmane. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić stigao je na 24. sjednicu Gradskog vijeća u 19:11 sati te 
sudjeluje u glasanju za točku 2. dnevnog reda i ostale točke. 
 
GLASNJE O AMANDMANIMA: 
AMANDMAN 1 
S  6 glasova ZA, 9 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN nije prihvaćen Amandman 1. 
 
GLASNJE O AMANDMANIMA: 
AMANDMAN 2 
S  6 glasova ZA i 9 glasova PROTIV nije prihvaćen Amandman 2. 
 
GLASANJE za točku 2. dnevnog reda 
S 9 glasova ZA i 6 glasova PROTIV donesen je 
Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 
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AD 3.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu  
 
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
S 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu. 
 
AD 4.) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u   
           Gradskom vijeću Grada Kastva za 2020. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Šehrizad Begić, predsjednik 
Gradskog vijeća Zemir Delić, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović i 
gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE:  
S 14 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Kastva za 2020. godinu. 
 
AD 5.) Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša, Davorin Šimunović, pročelnica 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka Šćepanović i 
gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesen 
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu. 
 

AD 6.) Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinu 

Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Davorin Šimunović, Šehrizad Begić, Davor 
Jurčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović, zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković i zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić. 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesen 
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinu. 
 

AD 7.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinu  

 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, potpredsjednik Gradskog vijeća 
Hrvoje Perić, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
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Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić traži da mu se dostavi analiza isplativosti između vanjske 
tvrtke održavanja i vlastitog pogona.  
 
GLASANJE:  
S  10 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesen je 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predložio je pauzu u trajanju od 10 min.  
Vijećnici su prihvatili prijedlog te je određena stanka od 20:06 do 20:16 sati. 
 
AD 8.) Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u  
           prostoru za 2020. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka Šćepanović. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić i član Vijeća Davorin Šimunović nisu se vratili nakon 
određene pauze te ne sudjeluju u glasanju za točku 8. dnevnog reda. 
Sjednici prisustvuje 13 vijećnika od 17. 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesen 
Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
za 2020. godinu. 
 
AD 9.) Odluka o komunalnom redu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić napušta 24. sjednicu Gradskog vijeća. 
Član Vijeća Davorin Šimunović vratio se te sudjeluje u daljnjem glasanju po dnevnom redu. 
Sjednici prisustvuje 14 Vijećnika od 17. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Davorin Šimunović, Šehrizad 
Begić, potpredsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, viša 
stručna suradnica za pravne poslove Ana Milošević, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša traži da se u čl. 3. stavak 2.  
 
„Pod površinama iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se: – javne zelene 
površine: gradski parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, gradske šumice, skupine ili pojedinačna 
stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji 
nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz 
ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice, javni objekti i slične 
površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine, – javne prometne površine na kojima 
nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, 
pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, 
tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, – nerazvrstane ceste te dijelovi 
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema 
posebnom zakonu, – javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi, – površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno 
mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine), – neuređene površine javne namjene 
čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku, U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne 
namjene, odluku donosi Gradonačelnik.“ 
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izmijeni na način da isti glasi 
 
„Pod površinama iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se: – javne zelene 
površine: gradski parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, gradske šumice, skupine ili pojedinačna 
stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji 
nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz 
ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice, javni objekti i slične 
površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine, – – javne prometne površine na kojima 
nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, 
pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, 
tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, – nerazvrstane ceste te dijelovi 
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema 
posebnom zakonu, – javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi, – površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno 
mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine), – neuređene površine javne namjene 
čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku, U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne 
namjene, odluku donosi Gradsko Vijeće.“ 
 
Predlagatelj je prihvatio prijedlog člana Vijeća Vjekoslava Rubeše za izmjenu u čl. 3. stavak 2. 
 
Predlagatelj točke 9. traži da se u čl. 13. stavak 2.  
 
„Postojeće nelegalno postavljene neonske reklame, klima uređaji i antene na dijelovima zgrada iz stavka 
1. ovog članka vlasnici su dužni ukloniti, o svom trošku, u roku od 6 (šest) mjeseci od stupanja na 
snagu ove Odluke.“ 
 
izmijeni na način da isti glasi 
 
„Postojeće nelegalno postavljene neonske reklame, klima uređaji i antene na dijelovima zgrada iz stavka 
1. ovog članka vlasnici su dužni ukloniti, o svom trošku, u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja 
na snagu ove Odluke.“ 
 
GLASANJE:  
S  11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o komunalnom redu. 
 
AD 10.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja     
             miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga    
             povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi je sudjelovali član Vijeća Vjekoslav Rubeša i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena  
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom 
uslugom na području Grada Kastva. 
 
AD 11.) Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, ing., zamjenik gradonačelnika. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je usvojena  
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu. 
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AD 12.) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za  2020. godinu  
 
Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, ing., zamjenik gradonačelnika. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je usvojen 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za  2020. godinu. 
 
AD 13.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec srpanj, kolovoz,     
             rujan i listopad 2019. godine 
 
Primljeni su na znanje Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec srpanj, 
kolovoz, rujan i listopad 2019. godine. 
 
14. Vijećnička pitanja 
 
Člana Vijeća Vjekoslava Rubešu zanima koji prostor obuhvaća naziv „Stara jezgra grada Kastva“. 
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović odgovara da će se dostaviti grafika iz koje je vidljivo koji prostor obuhvaća stara jezgra 
grada Kastva. 
 
Članicu Vijeća Irenu Kukurin Barić zanima da li se javne zelene površine moraju kemijski tretirati. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da za održavanje javnih zelenih površina stabala bez 
kemijskih tretiranja ne bi bilo moguće sačuvati novozasađene drvorede. Što se tiče održavanja rubnjaka 
koriste se kemijska tretiranja zbog stalnog izbijanja korova. Također ističe da se nastoji u što manjim 
količinama koristiti kemijska tretiranja te smatra da se ista neće moći u potpunosti izbjeći. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se pokušati urgirati i svesti kemijska tretiranja javnih 
zelenih površina na području Grada Kastva na minimun. 
 
 
Tonski zapis sa 24. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 

https://youtu.be/TqDmlMG_-z8 
 
 
Sjednica je završila u 21:22 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.                    Zemir Delić, dipl.oec. 
Referent I. – Tajnik 

 

https://youtu.be/TqDmlMG_-z8

