
                    
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/20-01/07 

URBROJ:2170-05-05/1-20-2 

Kastav, 02. studenoga 2020. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 29. listopada 2020. godine u 19:00 sati 

u Domu Braće Matešić, Kastav, Šporova jama 2 

 

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, Marin Rančić, Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić, Davorin Šimunović i Hrvoje 

Perić 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić  

 

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti: 

- Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene   

  djelatnosti 

- Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za odnose s javnošću i organizaciju događanja 

- 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 

- Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

 

Gosti: 

- Branko Kukurin 

- Petra Kinkela Jelušić 

- Maja Širola Pean 



- Zdenka Marot 

 

Sjednici prisustvuje 17 Vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine  

2.1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor  

2.2. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav  

2.3. Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2020./2021. godinu 

3. Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika županijskog suda u Rijeci 

4. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu 

5. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada   

    Kastva za 2020 godinu 

6. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2020. godinu 

7. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

8. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6621/2 k.o. Kastav i dr. 

9. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. 7473 k.o. Kastav 

10. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec kolovoz 

11. Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

12. Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić obavijestio je prisutne Vijećnike da predstavnici 

tvrtke MEDICOM d.o.o. nisu u mogućnosti prezentirati predloženu točku dnevnog reda 

Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine     

Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana stoga se ista povlači sa dnevnog reda 31. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Kastva te  će biti prezentirana na nekoj od nadolazećih sjednica. 

 

Dnevni red nakon povlačenja točke 1. glasi: 

 

1.1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor  

1.2. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav  

1.3. Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2020./2021. godinu 

2. Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika županijskog suda u Rijeci 

3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu 

4. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada   

    Kastva za 2020 godinu 

5. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2020. godinu 

6. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

7. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6621/2 k.o. Kastav i dr. 

8. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. 7473 k.o. Kastav 

9. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec kolovoz 



10. Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

11. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 31. sjednicu Gradskog vijeća. 

 

Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća Vjekoslav Rubeša. 

 

GLASANJE:  

Sa  13 glasova ZA, 2 GLASA protiv i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je 

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 02. rujna 2020. godine. 

 

AD 1.1.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir  

                Nazor  

AD 1.2.) Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir Nazor  

                Kastav  

AD 1.3.) Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2020./2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je Helena Ninković Budimlija, ravnateljica Dječjeg vrtića Vladimir 

Nazor Kastav. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marin Rančić, Davor Jurčić, ravnateljica Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav Helena Ninković Budimlija i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, 

Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav i 

Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2020./2021. godinu primljeni 

su na znanje. 

 

AD 2.) Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika županijskog suda u Rijeci

  

Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, pročelnica Upravnog odjela za opće 

poslove i društvene djelatnosti. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 16 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesen je zaključak za  

Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika županijskog suda u Rijeci. 

 

 

 



AD 3.) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali član Vijeća Josip Gabrić i pročelnik Upravnog odjela za financije i 

razvoj Krešimir Vidović. 

 

GLASANJE:  

Sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 7 glasova SUZDRŽAN donesene su 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu. 

 

AD 4.) II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području   

            Grada Kastva za 2020 godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 12 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesene su 

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 

za 2020 godinu. 

 

AD 5.) II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

            Grada Kastva za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 12 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesene su 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Kastva za 2020 godinu. 

 

AD 6.) Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi su sudjelovali član Vijeća Josip Gabrić i pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor Babić. 

 

 

 



GLASANJE:  

Sa 13 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 

 

AD 7.) Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6621/2 k.o. Kastav i dr. 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša, Josip Gabrić i 

gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 5 glasova SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6621/2 k.o. Kastav i dr. 

 

AD 8.) Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. 7473 k.o. Kastav 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Josip Gabrić i pročelnik Upravnog odjela 

za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. 7473 k.o. Kastav. 

 

AD 9.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec kolovoz 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec kolovoz primljen je na znanje. 

  

AD 10.) Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik. 

 

Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2021. primljena je na znanje. 

 

AD 11.) Vijećnička pitanja 

Član Vijeća Vjekoslav Rubeša predlaže da se izmijeni Poslovnik Gradskog vijeća u smislu da 

se sjednice Gradskog vijeća mogu održavati online s obzirom na cjelokupnu situaciju oko 

COVIDA-19 te smatra da moramo biti spremni ukoliko se mjere postrože, naravno uz uvjet da 

takve sjednice i materijali budu kvalitetno pripremljeni. Predlaže da se sa stanarima stare 

jezgre održi sastanak u kojem će im biti pojašnjeno kako će funkcionirati promet za vrijeme 

odvijanja radova u staroj jezgri Grada Kastva te da se da građanima mogućnost da iznesu 

svoje prijedloge.  

 



Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara kako smatra da se treba nešto poduzeti po pitanju 

održavanja sjednica, ali da Poslovnik Gradskog vijeća ne možemo mijenjati jer nije do nas nego 

do Zakona koji ne propisuju održavanje online sjednica. Jedinu uputu koju u ovom trenutku 

imamo je  uputa Ministarstva uprave koja omogućuje održavanje sjednica putem e-maila, 

odnosno korištenje drugih mogućnosti za održavanje sastanka na daljinu. Također, odgovara 

da će se organizirat sastanak sa stanarima stare jezgre gdje će se prezentirati ideje i planovi 

tijekom održavanja radova u staroj jezgri Grada Kastva.  

 

Član Vijeća Josip Gabrić moli da mu se pismeno odgovori na pitanja vezana za Turističku 

zajednicu Grada Kastva. Prenosi zabrinutost građana po pitaju zakonitosti rada Turističke 

zajednice i Turističkog vijeća. Zanima ga kako je organiziran smještaj Turističke zajednice u 

prostoru te da li je tijekom svog mandata netko od članova Turističkog vijeća imao poslovni 

odnos sa Turističkom zajednicom što predstavlja sukob interesa. Prenosi kako se  iz ambulante 

na Šporovoj jami žale da bez obzira na kružni tok, automobili iz pravca Žegota dolaze prebrzo, 

a obzirom na starije pacijente predlaže da se sagleda problematika i mogućnost usporavanja 

prometa na toj relaciji. Moli da se vodi računa o češćem čišćenju oko ambulante s obzirom na 

količinu lišća koja pada u ovom periodu. 

Člana Vijeća Davora Jurčića zanima šta je sa radovi na cesti u Žegotima. Prenosi 

nezadovoljstvo građana u ulici Štivar zbog sječe drvoreda lipa. U dopisu koji je upućen Gradu 

traže da se odgovori tko je odgovoran za sječu, tko je naložio sječu te po čijem nalogu je sječa 

izvršena. Moli da se odgovor pripremi za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća ili ranije ukoliko 

je to moguće. Također, zanima ga da li će Gradonačelnik i Gradska organizacija SDP-a 

sankcionirati zamjenika gradonačelnika Dalibora Ćikovića zbog kršenja GDPR-a. 

 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je održana koordinacija svih predstavnika 

uključenih u projekt za cestu Žegoti, te se urgiralo oko rokova završetka radova. Zaključeno je 

da će se ovaj tjedan postavljati prvi sloj asfalta što znači da su svi radovi ispod zemlje završeni 

te da se radi na postavljanju gornjeg sloja asfalta. Radovi bi trebali biti gotovi do 15. studenoga 

2020. godine. Što se tiče sječe drvoreda lipa u ulici Štivar dopis od građana stigao je jučer u 

Grad. Dostavit će se dogovor Mjesnog odbora Rešetari i predstavnika zgrade stanara zgrade 

gdje je napravljena sječa. Krošnje su ulazile građanima u stanove što je utvrđeno na terenu. 

Grad je postupio po nalogu Mjesnog odbora Rešetari i stanara ispred čije su zgrade posječena 

stabala. Prošle godine zasađeno je puno novih stabala te Grad planira isto napraviti i ove 

godine.  

Što se tiče pitanja vezanog za zamjenika gradonačelnika Dalibora Ćikovića gradonačelnik 

Matej Mostarac odgovara da je to napravljeno u osobnoj inicijativi koju on ne opravdava, ne 

vidi nikako kažnjivo djelo, ali ako ga ima neka se postupi po istome. Smatra da time nije 

narušena sposobnost obavljanja posla zamjenika gradonačelnika. 

 

Član Vijeća Vjekoslav Rubeša smatra da je to pitanje institucije Gradonačelnika jer je djelo 

počinio zamjenik gradonačelnika. Zanima da li će se njegov postupak javno osuditi.  

 

Članica Vijeća Melita Bratović prenosi da njezino dijete ide u 1. razred Osnovne škole „Milan 

Brozović“ Kastav. Moli da jedan dan kada bude padala kiša pročelnik upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliš Dalibor Babić obiđe stepenice kuda djeca 



idu u školu. Zbog trenutne situacije djeca od petog do osmog razreda idu u školu na dolnji 

glavni ulaz, a djeca od prvog do četvrtog razreda idu po nekadašnjem ulazu gdje se održavao 

sat tehničke kulture. Kada kiša pada voda se slijeva po stepenicama i djeca naiđu na veliku 

količinu vode. Moli da se napravi pad prema šumi da voda može otjecati. Do ulazu u školu 

gdje je nekada bilo igralište drveće je pustilo korijenje te moli da se isto sanira jer djeca zapinju 

i padaju. Na putu kada se ide doma moli da komunalni radnik izađe na teren i da se stepenice 

od Fortice počiste sa strane s vremena na vrijeme. Na dalje ukazuje na problem autobusnih 

linija. U jutarnjoj smjeni djeci srednjih škola završi u 13:00 sati ili 13:05 sati, autobus ide u 13:15 

sati i ako zakasne sljedeću autobus moraju čekati do 14:10 sati. Prije je linija bila u 13:30 sati. 

Djeca koja zakasne na autobus u 13:15 sati idu na autobus u 14:10 sati te se svi guraju u ovim 

okolnostima. Djeca koja idu u popodnevnu smjenu srednje škole završe u 19:05 sati, a autobus 

ide u 19:10 sati, nakon toga autobus ide u 19:50 sati. S obzirom na kišne dane, mrak i trenutnu 

situaciju oko COVID-a 19 smatra da to nisu najbolja rješenja.  

 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se primjedbe analizirati i vidjeti šta se može 

poboljšati. 

 

Član Vijeća Davorin Šimunović komentira kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća 

zaključeno da se 500 m ceste u Žegotima neće završiti u roku od godinu dana. Sada se radi i 

vidi se da se radnici trude no prolazili su mjeseci kada se nisu trudili i smatra da se trebao više 

vršiti pritisak na izvođače.  

Smatra da mjesto održavanja koncerta kojim se obilježila Bela nedeja nije bilo adekvatno iz 

razloga što su prolazili automobili, ljudi su prolazili i pričali jer nisu znali da se održava 

kulturni program. Svjestan da je sve organizirano u zadnji trenutak, ali po njemu se to moglo 

organizirati na nekom drugom mjestu sa pozornicom, a  ne na podu i cesti s obzirom da je 

program bio na visokoj razini u koji je uložen trud i rad Saše Matovine i drugih sudionika 

programa. Na dalje, prenosi dopis građanina Branka Kukurina koje glasi: 

 

„Branko Kukurin  

Belići 16 

Kastav 

 

Predsjednik Turističke zajednice  

MATEJ MOSTARAC 

  

 

Budući da mi niste odgovorili na moje postavljeno pitanje u mom javnom reagiranju, u svibnju 

ove godine,  a u vezi s ,,Virtualnom šetnjom uživo po Gradu Kastvu" slobodan sam pitati Vas 

i na ovaj način. 

Zanima me nekoliko problema u vezi s novim logotipom TZ Kastav, koji je odmah zamijenio 

stari, nakon odlaska Dolores Kukurin dotadašnje, i vrlo uspješne direktorice TZ Kastav. 

 

Zanima me: 

 

• Koji su razlozi promjene logotipa TZ Kastav  koji je dugo godina bio u upotrebi i bio poznat 

u zemlji i inozemstvu te postao jedan od vrlo prepoznatljivih brendova kastavskog turizma? 



• Tko je i zašto odlučio da se logotip mijenja? Likovni, marketinški stručnjaci ili je to bila 

administrativna odluka? Čija odluka? 

• Tko je autor ,,novog" logotipa te da li je to ,,novo" rješenje prihvaćeno i odobreno na nekim 

tijelima TZ, npr. na nekoj od sjednica Turističkog vijeća? 

• Jesu li su konzultirane kompetentne osobe koje bi potvrdile likovnu, marketinšku i svaku 

drugu vrijednost ,,novog" logotipa? 

• Koliko je plaćeno ,,rješenje" tog ,,novog" logotipa? 

• Evidentno je da je tkzv. novi logo grubi, nakaradni plagijat starog loga, pa me zanima tko će 

biti odgovorna osoba u slučaju izgledne tužbe za tešku povredu autorskih prava te tko će 

platiti eventualnu kaznu zbog tog prekršaja? Da li TZ Grada Kastva - dakle opet novcima 

građana ili osoba koja je to očito naložila i osoba koja je autor tog uratka. 

• I na kraju - da li će se dolaskom svakog novog voditelja ili direktora TZ Kastav mijenjati i 

logotip? 

 

Ovo me zanima stoga, jer sam bio aktivno, s ondašnjom direktoricom Dolores Kukurin aktivno 

uključen u izradu najboljeg vizualnog rješenja, sto je trajalo vise od tri mjeseca, a autor rješenja 

je ponajbolji likovni dizajner iz Zagreba Sergej Bulić, koji je godinama uspješno oblikovao 

likovna rješenja i za Kastafsku kuturno leto. A, i sam se ponešto razumijem u likovnost, pa 

sam posebno ponosan na logo za KKL koji je oblikovan prema mom prijedlogu - kastavske 

kamene rožice na jednom  kastavskom dovratku, na logo Čansonfesta i još podosta likovnih 

rješenja. 

Veseleći se Vašem odgovoru, pozdravljam Vas.“ 

 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara na pitanje za program Bele nedeje.  Program 

je bio posvećen Ivanu Matetiću Ronjgovu i u osnovnoj ideji bio je planiran na lokalitetu 

Crekvine, no kako je cijela priča realizirana u puno manjem obliku, isti se trebao održati na 

prostoru Fortice, no vremenske prilike nisu to dopuštale. Saša Matovina odlučio je da se 

program izvede kod biste Ivana Matetića Ronjgova. Slaže se da je program bio vrhunski 

izveden te da bi bilo lijepo da se program ponovi kada to budu dopuštali uvjeti. 

Što se tiče ceste u Žegotima, Grad bi bio sretan da je sve bilo odrađeno u rokovima, no Grad je 

utjecao koliko je mogao. Grad nije službeni investitor nego su to KD Vodovod i kanalizacija i 

Županijska uprava za ceste. Najveći problem bio je u izvedbi prve faze kada je trebalo rješavati 

vodovod i infrastrukturu pa je došlo do problema.Možda je iz tog razloga bilo malo ljudi na 

gradilištu kao što su ljudi vidjeli i govorili. Zahvat je bio veoma složen i zahtijevao je preinake 

oko spajanja sustava jer se radi o transportnom cjevovodu koji opskrbljuje kompletno područje 

Grada Kastva. Radovi bi trebali završiti do polovine studenoga, kao šta je rekao 

Gradonačelnik. 

 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se na pitanja vezana za Turističku zajednicu 

Grada Kastva pismeno odgovoriti.. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić napominje da se odgovor za Turističku zajednicu 

Grada Kastva proslijedi Vijećnicima i Branku Kukurinu. Što se tiče programa za Belu nedeju 

komentira da se doista radilo o izvanrednom koncertu koji je pripremio Saša Matovina i 

prezenteri domaćega zajika te da zaslužuju svaku pohvalu. Smatra da mjesto održavanja 

programa nije bilo dobro jer su prolazili automobili koji su prekidali ugođaj. Predlaže da se sa 

Sašom Matovinom dogovori i ponovi koncert kada to budu dopuštali uvjeti. 



 

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić postavila je pitanje za tretiranje javnih površina jer se 

planira hortikulturno uređenje zelenih površina uz prometnice. Zanima ju tko donosi odluku 

o tretiranju javnih površina Grada Kastva i da li se može utjecati na tu odluku.  

 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da se tretiranja definiraju u programu 

održavanja površina, da se ne moraju kemijski tretirati, ali je neizvjesno kako će stabla lipe 

opstati , atretirane su iz godine u godinu. Taj posao se odrađuje u dogovoru sa stručnjacima 

te sumnja da se to može izbjeći u potpunosti. 

 

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić pita šta je sa korovom? 

 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da je jednako i sa korovom. Ako ćemo 

kvalitetno riješiti javne površine moramo osigurati dodatne radnike koje će stalno uređivati 

površine koje bi se inače kemijski tretirale ili moramo u pojedinoj fazi godine kemijski tretirati 

da se spriječi rast koji je problematičan. Morat će se pojačati neki drugi radovi. 

   

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić smatra da se to može drugačije riješiti. Ističe da je protiv 

kemijskog tretiranja. 

 

 

Tonski zapis sa 31. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 
https://youtu.be/IzLaWTd_4vM 

 
 

 

Sjednica je završila u 21:06 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:                   Predsjednik Gradskog vijeća 

 

Ivona Jurčić, mag.oec.                    Zemir Delić, dipl.oec. 

     

Referent I. - Tajnik 

 

 

 

https://youtu.be/IzLaWTd_4vM

