
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/22-01/03 

URBROJ:2170-05-05/01-22-3 

Kastav, 29. travnja 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 28. travnja 2022. godine u 18:00 sati 

u Boćarskom domu „Slavko Stanić”, 

Kastav, Stražnica 3 

 

Prisutni Vijećnici: Mirela Smojver, David Marot, Željko Rolih, Stanko Vučetić, Sandra Srdoč, 

Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Irena Kukurin Barić, Leon Kunišek, Marko Brašnić, 

Irena Šarlija, Davor Jurčić i Vjekoslav Rubeša 

 

Odsutni Vijećnici: Marin Rančić 

 

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 društvene djelatnosti 

- Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću 

- Marin Benvin, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove 

- Ivona Jurčić, mag.oec., referent I. - tajnica 

 

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: 

- mr.sc. Maja Matulja Kos, dipl.ing.arh., Art design d.o.o. 



Sjednici prisustvuje 13 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17  za dio  

    građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 

2. Odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana i o  

    prestanku Turističke zajednice Grada Kastva 

3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog  

    suda u Rijeci 

4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2021. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2021. godinu 

7. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu  

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

    za 2022. godinu 

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

    Kastva za 2022. godinu 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do  

      Crekvine 

12. Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 3468, zk.ul. 4766, k.o. Kastav 

13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č. br. 4742, zk.ul.  2819, k.o.  

      Kastav odnosno na novoformiranoj k.č. br. 4742/1, k.o. Kastav 

14. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kastva  

15. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

16. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika  

17. Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2021. godini na području Grada Kastva – KD  

      Čistoća d.o.o. 

18. Vijećnička pitanja 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver obavještava prisutne Vijećnike da 

se sukladno prijedlogu dopune dnevnog reda od strane predlagača, dodaju točke dnevnog 

reda pod nazivom: 

 

1. Odluka o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora "KASPI", 

2. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost  

    spolova i osoba treće životne dobi, 

3. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača, 

4. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturu. 

 

Na prijedlog Hrvatske demokratske zajednice, a vezano uz formiranje Odbora za hrvatske 

branitelje i njihove obitelji Vijećnicima je dostavljena i dopuna dnevnog reda sa sljedećim 

točkama: 



1. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva, 

2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva, 

 

no predlagač je iste povukao prije usvajanja dnevnog reda s predloženim dopunama. 

 

Usvajanje dnevnog reda sa predloženom dopunom: 

 

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17  za dio  

    građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 

2. Odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana i o  

    prestanku Turističke zajednice Grada Kastva 

3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog  

    suda u Rijeci 

4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2021. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2021. godinu 

7. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu  

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

    za 2022. godinu 

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

    Kastva za 2022. godinu 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do  

      Crekvine 

12. Odluku o kupnji nekretnine k.č. br. 3468, zk.ul. 4766, k.o. Kastav 

13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č. br. 4742, zk.ul.  2819, k.o.  

      Kastav odnosno na novoformiranoj k.č. br. 4742/1, k.o. Kastav 

14. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kastva  

15. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

16. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika  

17. Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2021. godini na području Grada Kastva – KD  

      Čistoća d.o.o. 

18. Odluka o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora "KASPI" 

19. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost  

      spolova i osoba treće životne dobi 

20. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača 

21. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturu 

22. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 



Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. ožujka 2022. 

godine  

 

U raspravi je sudjelovao Vijećnik Davor Jurčić. 

 

GLASANJE:  

S 11 glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojen je 

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. ožujka 2022. godine. 

 

AD 1.) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17  za dio  

             građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 
 

Uvodno obrazloženje dala je mr.sc. Maja Matulja Kos, dipl.ing.arh., Art design d.o.o.. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša pridružuje se 9. sjednici 

Gradskog vijeća Grada Kastva te sudjeluje u glasanju za ovu točku i ostale točke dnevnog reda. 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Davor Jurčić, Leon Kunišek, Irena Kukurin Barić, 

gradonačelnik Matej Mostarac i mr.sc. Maja Matulja Kos, dipl.ing.arh.. 

GLASANJE: 

S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17  za dio 

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3. 

 

AD 2.) Odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana i    

             o prestanku Turističke zajednice Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženja dala je Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za društvene 

djelatnosti. 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Leon Kunišek, Irena Kukurin Barić, Davor Jurčić, 

potpredsjednici Gradskog vijeća Grda Kastva David Marot i Vjekoslav Rubeša, predsjednica 

Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver, savjetnica za društvene djelatnosti Neva 

Andonov Lipovac i gradonačelnik Matej Mostarac. 

GLASANJE: 

S 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana i o prestanku 

Turističke zajednice Grada Kastva. 

 

AD 3.) Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež  

             Županijskog suda u Rijeci 

 

Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela 

za opće poslove i društvene djelatnosti. 

 



Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesen  

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog 

suda u Rijeci. 

 

AD 4.) Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Irena Kukurin barić, Leon Kunišek, pročelnik Upravnog 

odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović i pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor Babić. 

 

GLASANJE: 

S 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je  

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu. 

 

AD 5.) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području  

             Grada  Kastva za 2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Irena Kukurin Barić, Leon Kunišek, Irena Šarlija, pročelnik 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor Babić i 

gradonačelnik Matej Mostarac.  

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je usvojeno 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada  Kastva 

za 2021. godinu. 

 

AD 6.) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   

             Grada Kastva za 2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je usvojeno 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Kastva za 2021. godinu. 



AD 7.) Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i 

pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

 

GLASANJE: 

S 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesene su  

Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

AD 8.) Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada  

              Kastva za 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO su donesene Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

AD 9.) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

             Grada Kastva za 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Irena Kukurin Barić, Leon Kunišek, potpredsjednik 

Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša, pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor Babić i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO su donesene  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 

za 2022. godinu. 

 

AD 10.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

U raspravi je sudjelovao potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša. 

 



GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 

 

AD 11.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa od Trga Matka  

               Laginje do Crekvine 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Davor Jurčić, Bruno Kraljić, potpredsjednik Gradskog vijeća 

Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

S 8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do 

Crekvine. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver predložila je pauzu u trajanju od 

15 min. Vijećnici su prihvatili prijedlog te se stanka održala u vremenu od 19:38 do 19:53 sati. 

 

AD 12.) Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 3468, zk.ul. 4766, k.o. Kastav 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Leon Kunišek, Davor Jurčić, potpredsjednik Gradskog 

vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 3468, zk.ul. 4766, k.o. Kastav. 

 

AD 13.) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č. br. 4742, zk.ul.   

               2819, k.o. Kastav odnosno na novoformiranoj k.č. br. 4742/1, k.o. Kastav 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

GLASANJE:  

S 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu dosadašnje k.č. br. 4742, zk.ul.  2819, k.o. 

Kastav odnosno na novoformiranoj k.č. br. 4742/1, k.o. Kastav. 

 

 



AD 14.) Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE: 

S 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kastva. 

 

AD 15.) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 

 

AD 16.) Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 

 

AD 17.) Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2021. godini na području Grada Kastva –  

               KD Čistoća d.o.o. 

 

U raspravi su sudjelovali Vijećnica Irena Kukurin Barić i potpredsjednik Gradskog vijeća 

Grada Kastva Vjekoslav Rubeša. 

Vijećnica Irenu Kukurin Barić napominje da je u Izvješću o radu davatelja javne usluge za 

točku 4. b) „Sudjeluje li davatelj javne usluge u sustavu za posebne kategorije otpada temeljem 

ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti?“ po svih kategorijama 

naveden odgovor „NE“. Sukladno tome moli pojašnjenje istoga kao i pojašnjenje za broj 

reciklažnog dvorišta gdje je naveden broj 0. Moli da se odgovor pismeno zatraži od KD Čistoće 

d.o.o.. 



Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2021. godini na području Grada Kastva – KD Čistoća 

d.o.o. primljeno je na znanje. 

 

AD 18.) Odluka o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora "KASPI" 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i 

pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

GLASANJE: 

S 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora "KASPI". 

 

AD 19.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, 

ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi 

Uvodno obrazloženje dao je Željko Rolih, član Odbora za izbor i imenovanja. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

GLASANJE: 

S 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost 

spolova i osoba treće životne dobi. 

 

AD 20.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu  

               potrošača 

 

Uvodno obrazloženje dao je Željko Rolih, član Odbora za izbor i imenovanja. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača. 

 

AD 21.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Željko Rolih, član Odbora za izbor i imenovanja. 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Davor Jurčić, Stanko Vučetić, Leon Kunišek, Željko Rolih, 

Bruno Kraljić, potpresjednici Gradskog vijeća Grada Kastva David Marot i Vjekoslav Rubeša, 

predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

S 8 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je 



Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturu. 

 

 

AD 22.) Vijećnička pitanja 

Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanima kako rješiti problem drobljenja kamena na području 

Grada Kastva s obzirom na nepoštivanje Odluke o komunalnom redu, poglavito na području 

Škrlji. Na području Belića nekad je bila klupica i tri stabla no kako je došlo do promjena zanima 

ju dali se kod Toni auspuha u Belićima može urediti prostor i staviti dvije klupice i ljuljačka 

kao kompenzacija za ono šta je izgubljeno. Zanima ju da li je Toni auspuh u najmu, jer po 

katastru ispada da je Grad dijelom u vlasništvu.  

Gradonačelnik Matej Mostarac za drobljenje kamena ističe da je rasprava bila već nekoliko 

puta na sjednicama Gradskog vijeća. U pripremi je zajednička akcija u dogovoru sa carinom, 

policijom i državnim inspektoratom, ali stalno nailazimo na teme nenadležnosti za određeni 

postupak. Nažalost, kao i u primjeru mještana Turki dok se građani ne uključe u sam proces i 

dok pitanje ne postane zdravstvene naravi država takve stvari tolerira. Lokacija kod Tifona je 

većinskim dijelom na državnom terenu. Problem će se dijelom rješiti kroz otkup zemljišta 

dionicom ceste koja bi trebala ići prema Marinićima. Kazne se pišu, no one su minimalne i 

njima zanemarive. Što se tiče Toni auspuha analize i pregovori su u tijeku, dio terena je u 

vlasništvu Županijske uprave za ceste, no Grad će isto realizirati u budućnosti. 

 

Vijećnik Leon Kunišek prenosi da je dao prijedlog pročelniku Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Daliboru Babiću za novu lokaciju izgradnje 

dječjeg igrališta u Dolnjim Rubešima. 

Vijećnica Irena Šarlija pita kada će se kod Glazbene škole postaviti usporivači da automobili 

voze sporije. 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor 

Babić odgovara da su za uređenje prometa na dionici iz Belića prema Matuljima izrađene 

varijante prometnog rješenja. Odrađeno je nekoliko razgovora sa Županijskom upravom za 

ceste. Na projektiranju uz cijeli komplet prometnih rješenja i pješačkih prijelaza te vertikalne 

signalizacije želja je na području Tometića napraviti drop off zaustavljanje na način da djeca 

mogu bez većeg zadržavanja izaći i ući u automobil roditelja. Projekt će se realizirati u suradnji 

sa Županijskom upravom za ceste.  

 

Tonski zapis sa 9. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 

https://youtu.be/dhat09w25-g  

 

 

Sjednica je završila u 20:55 sati. 
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