
           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
            G R A D S K O  V I J E Ć E 

KLASA: 021-05/18-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-18-5
Kaštel Sućurac, 31. siječnja 2018. g.

ZA P I S N I K
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Kaštela održane  31. siječnja 2018. g. u Gradskoj vijećnici u

zgradi Gradske uprave Kaštela u K. Sućurcu

Početak: u 12,00 sati.
Sjednicom predsjeda Ivan Udovičić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na  sjednici  nazočno 
22 od  25 vijećnika te stoga Gradsko vijeće može pravovaljano raspravljati i odlučivati.

 Nazočni vijećnici/ce: 
1. Josip Berket 
2. Zoran Bonacin
3. Ante Botić
4. Joško Botić 
5. Boško Džolić
6. Dražen Đaković
7. Ivan Gotovac 
8. Doris Grgurin
9. Željan Jurlin
10.  Nela Kelam 
11. Marinko Kovačev
12. Ana Ljubica
13. Ivana Marasović
14. Branimir Matijaca  
15. Mili Novak 
16. Marinka Parčina
17. Toni Rokov 
18. Goran Samardžić
19. Mario Škopljanac 
20. Meri Škopljanac Gagić 
21. Jurica Škrapić
22. Ivan Udovičić.

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Dina Balić (pristupila 12,45 sati), Mario Duvnjak ( pristupio 12,25 sati), 
Marin Šalov ( pristupio 13,40 sati).  
Ostali nazočni: Denis Ivanović – Gradonačelnik, Jadranka Matok Bosančić -zamjenica Gradonačelnika, 
Grgica Benutić - zamjenik Gradonačelnika, Sanda Jakus -  pročelnica Upravnog odjela za poslove 
Gradonačelnika i Gradskog vijeća, Boris Škara – pročelnik Upravnog odjela  urbanizam, graditeljstvo, 
zaštitu okoliša,  Marija Pelivan -   pročelnica Upravnog  odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko - 
pravne poslove,  Sandra Zokić - pročelnica Upravnog odjela za   društvene djelatnosti i opće poslove,  Marija
Matija Đikić- pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Ivan Čagalj – upravitelj 
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Vlastitog pogona,  Željko Barišin - voditelj Službe za unutarnju reviziju, te predstavnici medija.

Nakon izvođenja državne himne,  minutom šutnje odana je počast svima poginulim za Domovinu.
Predsjednik vijeća obavijesti je članove Gradskog vijeća o osnivanju Kluba vijećnika članova grupe birača.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red kakav je dostavljen vijećnicima u pozivu za sjednicu i otvara 
raspravu.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red s prihvaćenom izmjenom i objavljuje da je  
jednoglasno (22 "za" od 22) usvojen sljedeći 

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
3. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
    biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela 
4. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova sakupljanja životinjskih lešina s javnih površina na
    području Grada Kaštela
5. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz djelokruga poslova Vlastitog pogona Grada
    Kaštela za koje isti nema potrebnu opremu

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
Na Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća vijećnik Željan Jurlin je dao primjedbu s obzirom da je

vezano za protupožarnu i civilnu zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu, a misli da je to točka 24., iznio svoje
primjedbe a u zapisniku nije navedeno da je sudjelovao u raspravi pa moli da se to unese u Zapisnik.
Predsjednik vijeća nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća uz
primjedbu usvojen jednoglasno (22 „za” od 22). 

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

Meri Škopljanac Gagić
Prijedlog podnosi gradonačelniku:
1. Predlaže da se na novo uređenoj zelenoj tržnici u Kaštel Sućurcu postavi kamenica koju bi prodavači
mogli koristiti za svoje potrebe pranje zelenila i sl., s obzirom i na namjenu tržnice.

Doris Grgurin
Pitanje postavlja gradonačelniku:
1. Pitanje je vezano za najavljenu prometnicu koja će proći kaštelanskim poljima koja konkretno zahvaća
predio Kaštel Kambelovca i Kaštel Gomilice i na neki način devastira to polje, a pošto u kartama i projektu
nema predviđenih izlaza za Kaštela odnosno za Kozjak, pa je prijedlog  Vijeća MO Kaštel Kambelovac je da
se vide mogućnosti odnosno da se predvide tri izlaza s državne ceste i vidikovac koji bi bio na visini na kojoj
je predviđen tunel, da se izbjegne da Kaštela budu samo tranzit, već da se dolaskom iz oba smjera može
zastati i pogledati Kaštela, te na taj način prezentirati starohrvatsku baštinu, vinograde, masline i sve ostalo. 
Denis Ivanović, gradonačelnik odgovara:
1. Upoznat je s traženjima Vijeća MO K. Kambelovac i s njima je održao sastanak. Grad nema ništa protiv
prijedloga te su s istim upoznati i predstavnici u Županiji, s kojima je dogovoren i zajednički sastanak s
Hrvatskim cestama na kojem će se prijedlog i iznijeti.i

Željan Jurlin
 Pitanja postavlja gradonačelniku:
1. Predlaže da se u Poslovniku Gradskog vijeća izvrši promjena i omogući vijećnicima postavljanje više od
dva pitanja odnosno prijedlog.
2.  Pitanje je vezano za dobru inicijativu gradonačelnika da će se jednom mjesečno održavati  sastanke s
predstavnicima odnosno s predsjednicima vijeća MO, pa ne zna je li se to i održava, a konkretno Vijeće MO
Kaštel  Sućurac se  ne može sastati  nema kvoruma,  a  postoji  čitav niz  problema radi  kojih bi  se  trebali
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sastajati?
3. Pitanje je vezano za pisani zahtjev roditelja da se osigura rasvjeta na prilazu OŠ Ostrog u Kaštel Lukšiću ,
a službeni odgovor je bio da je to u nadležnosti Vlastitog pogona, pa pita što se može napraviti po tom
pitanju?
4. Je li Grad upoznat o divljem odlagalištu otpada na vatrogasnom putu gdje se svega može naći od azbesta,
lešina, građevinskog otpada iako je bila postavljena željezna ograda koja je uklonjena pa se nastavlja bacati ?
Denis I vanović, gradonačelnik odgovara:
2. Sastanci se održavaju svaka dva, dva i po mjeseca, a predsjednik MO Kaštel Sućurac je redovito prisutan ,
detalje ne zna , a razgovarati će o o tome. 
4. Sa odlagalištem otpada na vatrogasnom putu grada je upoznat, Vlastiti pogon redovito čisti ono što se
odlaže, a nada se da će se u što skorije vrijeme stati na kraj takvom načinu odlaganju otpada kako kroz
odluku o komunalnom redu tako i kroz novu odluku o prikupljanu komunalnog otpada.
Marija Pelivan, pročelnica odgovara:
3.   Vijeće  roditelja  OŠ  Ostrog  se  obratilo  s  pisanim  zahtjevom za  uređenje  parkirnog  mjesta  te  se  je
organizirao zajednički sastanak radi pronalaženja najboljeg rješenja, a što se tiče rasvjete na tome g. Čagalj
možda bolje zna.
Vijećnik nije zadovoljan s odgovorom vezano za rad Vijeća  MO Kaštel Sućurac.

Ivana Marasović
Pitanje postavlja Gradonačelniku:
1.  Koji  je  broj  zaposlenih  u  Gradskoj  upravi  i  u  svima  Gradskim  ustanovama  pojedinačno,  kolika  je
prosječna plaća, koji je omjer muškaraca i žena te kolika je stopa bolovanja za proteklu godinu? Pitanje se
odnosi na Gradsku upravu i za svaku Gradsku ustanovu pojedinačno. Traži pisani odgovor.

Ana Ljubica
Postavlja pitanje 
1. Kao članica Komisije za predstavke i pritužbe pita zašto se Komisija nije još niti jednom sastala, a koliko 
ima informaciju u prošlom mandatu nije održana niti jedna sjednica, pa je zanima točan podatak koliko se 
puta u prošlom mandatu Komisija sastala?
Postavlja pitanje predsjedniku Gradskog vijeća
2. Postoji li mogućnost da se sjednice organiziraju u neku normalnu uru, jer većina vijećnika radi te moraju 
napuštati svoj posao radi dolaska na sjednice?
Sanda Jakus, pročelnica  odgovara: 
Građani svakodnevno, putem različitih formi, komuniciraju s nadležnim kroz pitanja, prijedloge ili određene 
pritužbe, ali se te pritužbe rješavaju redovno i građani nemaju praksu iste slati službeno Komisiji, zbog čega 
nema potrebe niti za sastajanjem. 
Ivan Udovičić, predsjednik Vijeća odgovara:
2.  Većini  vijećnika  je  odgovarao  sat  određen za  početak  sjednica,  ali  se  može  razgovarati  i  o  drugom
prijedlogu.

Toni Rokov
Pitanje postavlja Gradonačelniku:
1. Pitanje se donosi na Ulicu fra. Fulgencija Careva odnosno glavni spoj od magistrale do stare ceste, pa
zanima ga je ta ulica u planu, s obzirom da se je na prošloj sjednici vidjelo da nije u planu, ažalosno je da je
u toj ulici najravniji dio ceste su „ležeći policajci”.? 
Denis Ivanović, gradonačelnik odgovara:
1. Sukladno Zakonu o cestama obavljeno je geodetsko snimanje, početkom 2017. g., postupak na katastru je
završen  te je dalje upućen na Zemljišnik radi uknjižbe Grada, da bi se zatim krenulo u rekonstrukciju ulice.

Dražen Đaković 
Postavlja pitanje Gradonačelniku:
1.  Pitanje je vezano za vijest koja se čula od splitsko -dalmatinskog župana da bi građevinska dozvola za
izgradnju tunela kroz Kozjak trebala biti gotova za nekih godinu i po dana i smatra da je to najlošija vijest od
župana te pita kakav je stav Gradske vlasti na tu temu, kako će se Grad postaviti prema tom projektu jer
smatra da s tim tunelom i cesto ne dobiva ništa ?  Predlaže sazivanje tematske sjednice na tu temu.
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Denis Ivanović, gradonačelnik odgovara:
Tema izgradnje tunela je tema stara više od deset godina, a njegov osobni stav je stav Gradskog vijeća,
tematska  sjednica  se  može  sazvati  s  predstavnicima  Županije  i  s  predstavnicima  Hrvatskih  cesta  kao
investitora. 

Ivan Gotovac
Pitanja postavlja gradonačelniku.
1.  Pitanje  je  vezano  za  vodovodnu  mrežu  u  Kaštel  Sućurcu  odnosno  dopis  koji  je  dostavila  grupa
gospodarstvenika pa moli odgovor na njega?
2.  Pitanje  se  odnosi  na  smanjenje  komunalne naknade za  poslovne subjekte  što  udruženje  obrtnika već
godinama traži te ga zanima kada će se smanjiti komunalna naknada u Gradu Kaštela koji nema riješenu ni
vodu ni kanalizaciju a ima najeću komunalnu naknadu?
3. Pita je li točno da se zatvara poslovnica Hrvatske pošte u zgradi Gradske uprave. 
Denis Ivanović, gradonačelnik odgovara:
1. Dobio je dopis, pozvat će ih na sastanak i vidjeti o čemu se rad.
2. Vezano za smanjenje komunalne naknade predlaže da Klubovi vijećnika zauzmu zajednički stav a on će ga
razmotriti.
3. Istina je da se ured Hrvatske pošte zatvara, danas je zadnji dan rada. 

Predsjednik vijeća zaključuje točku vijećničkih pitanja i prijedloga.

 3. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
    biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela 

 Uvodno, u ime predlagatelja, obrazlaže Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove. 
Prijedlog su razmatrali Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor za financije i proračun i
dali pozitivno mišljenje.
U provedenoj raspravi sudjelovali su vijećnici Toni Rokov, Željan Jurlin, Dražen Đaković, Josip Berket, 
Ivan Gotovac, Mili Novak. 
Dodatna obrazloženja dao je Gradonačelnik.
Predsjednik Vijeća  nakon provedenoga glasovanja utvrđuje da je jednoglasno (24 "za"od 24) donesena

O D L U K A
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog

komunalnog otpada na području Grada Kaštela

4. P  rijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova sakupljanja životinjskih lešina s javnih  
    površina na  području Grada Kaštela

 Uvodno, u ime predlagatelja, obrazlaže Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove. 
Prijedlog su razmatrali Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor za financije i proračun i
dali pozitivno mišljenje.
Prijedlog su razmatrali Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor za financije i proračun i
dali pozitivno mišljenje.
U provedenoj raspravi sudjelovali su vijećnici Dražen Đaković, Marinka Parčina i Željan Jurlin.
Predsjednik Vijeća  nakon provedenoga glasovanja utvrđuje da je jednoglasno (24 "za"od 24) donesena

O D L U K A
 o povjeravanju komunalnih poslova sakupljanja životinjskih lešina

 sa javnih površina na područja Grada Kaštela na vrijeme od četiri godine

5. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz djelokruga poslova Vlastitog pogona
    Grada Kaštela za koje isti nema potrebnu opremu

Uvodno, u ime predlagatelja, obrazlaže Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove. 
Prijedlog su razmatrali Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor za financije i proračun i
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dali pozitivno mišljenje.
Predsjednik Vijeća  nakon provedenoga glasovanja utvrđuje da je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za"od 23)
donesena

 O D L U K A
o povjeravanju komunalnih djelatnosti  iz djelokruga poslova Vlastitog pogona Grada Kaštela

za koje isti nema potrebnu opremu

Sjednica je zaključena u 14,30 sati.
Sastavni dio ovog Zapisnika je i tonski snimak sjednice.

       Tajnica Gradskog vijeća:                                                Predsjednik Gradskog vijeća: 

        Višnja Špika, dipl. iur.                                                                           mr. oec. Ivan Udovičić
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