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 REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

  

KLASA: 021-05/18-01/02 
URBROJ: 2170-05-06/1-18-2 
Kastav, 28. ožujka 2018. 
 

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

 
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 28. ožujka 2018. godine u 17:00 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3 

 
 
Prisutni vijećnici: Zemir Delić, Hrvoje Perić, Ivica Lukanović, Mirela Smojver, Arsen Jardas, Šehrizad 
Begić, Ana Saršon, Mirella Mladin, David Marot, Sanjin Rubeša, Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, 
Davor Jurčić, Marin Rančić, Tomislav Špoljarić, Josip Gabrić 
 
OPRAVDANO ODSUTAN: Davorin Šimunović  
 
OSTALI PRISUTNI:  
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić, Dalibor Ćiković 
 
Ured gradonačelnika: 
− Krešimir Vidović, dipl.oec., v.d. pročelnik  
− Ivona Jurčić, mag.oec., vježbenik  
 
Upravni odjel za opće, pravne i poslove lokalne samouprave: 
− Ema Harej Čargonja, dipl.uč.,viša stručna suradnica za društvene djelatnosti 
− Vedran Padovan, spec.publ.admin.,  v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i poslove 

lokalne samoupraveDarko Trbović, referent za javnu nabavu, informatičke sustave i sustave 
upravljanja podacima 

 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 
− Goranka Alićajić, dipl.ing.građ., viša stručna suradnica za prostorno uređenje, komunalni sustav i 

zaštitu okoliša 
− Dalior Babić, dipl.ing.građ., viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu 

okoliša 
 
Upravni odjel za financije i proračun: 
− mr. sc. Eleonora Kontuš, dipl.oec., pročelnica  
 
Gosti: 
− Borna Buzarinov, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Rešetari, 
− Jozo Ćorić, načelnik II. policijske postaje Rijeka, 
− Velimir Knežević, predstavnik KD Čistoća d.o.o., Rijeka 

 
 
 
Sjednici prisustvuje 16 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 

    G R A D   K A S T A V 
           GRADSKO VIJEĆE 
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Usvajanje dnevnog reda: 
 

1.1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2017. godinu 
1.2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za veljaču 2018. godine 
2. Odluka o socijalnoj skrbi 
3. Odluka o ukidanju Vlastitog pogona 
4. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

zelenih površina Grada Kastva na temelju ugovora 
5. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

groblja na temelju ugovora 
6. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 

komunalna djelatnost na temelju ugovora 
7. Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
8. Godišnje izvješće Grada Kastav za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine 
9. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području grada 
Kastva 

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada 
Kastva  

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Kastva za 2017. godinu 

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 
za 2017. godinu 

13. Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07.2017. godine do 31.12.2017.  godine  
14. Vijećnička pitanja 

 

 
GLASANJE:  
Dnevni red usvojen je jednoglasno.  
 
 
Usvajanje zapisnika 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša daje primjedbu na formu Zapisnika. 
 
GLASANJE: 
S 12 glasova ZA, 3 glasa PROTIV  i 1 glas SUZDRŽAN usvojen je  
Zapisnik sa 7. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 15. veljače 2018. godine 
 
 
AD 1.1.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Jozo Ćorić, načelnik II. policijske postaje Rijeka. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Šehrizad Begić, Josip Gabrić, Davor Jurčić, Mirella Mladin, Ana 
Saršon, potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović i načelnik II. policijske postaje Rijeka Jozo Ćorić. 
 
Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2017. godinu primljen je na znanje. 
 
 
AD 1.2.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za veljaču 2018. godine 
 
Uvodno obrazloženje dao je Jozo Ćorić, načelnik II. policijske postaje Rijeka. 
 
Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za veljaču 2018. godine primljen je na 

znanje. 
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AD 2.) Odluka o socijalnoj skrbi 

Uvodno obrazloženje dala je Ema Harej Čargonja, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Melita Bratović, Davor Jurčić, Tomislav Špoljarić, 
predsjednik Vijeća Zemir Delić, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o socijalnoj skrbi. 
 
 
Predsjednik Vijeća Zemir Delić predložio je pauzu u trajanju od 10 minuta. 
Vijećnici su prihvatili prijedlog te je određena stanka od 18,30 sati do 18,40 sati. 
 
 
AD 3.) Odluka o ukidanju Vlastitog pogona 

Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, viši stručni suradnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 5 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o ukidanju Vlastitog pogona. 
 
 
AD 4.) Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

zelenih površina Grada Kastva na temelju ugovora 
 
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Mirela Smojver, Tomislav Špoljarić, Vjekoslav 
Rubeša, Marin Rančić, potpredsjednici Vijeća Ivica Lukanović i Hrvoje Perić, predsjednik Vijeća Zemir 
Delić, gradonačelnik Matej Mostarac, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić te Dalibor Babić, viši stručni 
suradnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
zelenih površina Grada Kastva na temelju ugovora. 
 
 
AD 5.) Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

groblja na temelju ugovora 
 
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša. 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Tomislav Špoljarić, Vjekoslav Rubeša, Šehrizad 
Begić, Davor Jurčić, Marin Rančić, potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović, predsjednik Vijeća Zemir 
Delić, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić, gradonačelnik Matej Mostarac te Dalibor Babić, viši stručni 
suradnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
Vijećnik Vjekoslav Rubeša zatražio je pismeno obrazloženje stavke iz Proračuna za 2017. godinu, koja 
se odnosi na usluge održavanja groblja u iznosu 283.000 kn. 
 
Potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić izašao je prije početka glasanja te nije sudjelovao u glasanju 
o Odluci iz točku 5. 
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GLASANJE: 
S 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja 
na temelju ugovora. 
 
 
AD 6.) Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja – komunalna djelatnost na temelju ugovora 
 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša. 
 
Potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić vratio se prije početka glasanja točke 6. te sudjeluje u 
daljnjem glasanju. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  
 
GLASANJE: 
S 10 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 
komunalna djelatnost na temelju ugovora. 
 
 
AD 7.) Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
 
Uvodno obrazloženje dala je Goranka Alićajić, viša stručna suradnica za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Vjekoslav Rubeša i Marin Rančić te zamjenik 
gradonačelnika Dean Jurčić. 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesen je  
Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
 
 
AD 8.) Godišnje izvješće Grada Kastav za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Goranka Alićajić, viša stručna suradnica za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
Godišnje izvješće Grada Kastav za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine primljeno je na znanje. 
 
 
AD 9.) Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  

biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na 
područjuGrada Kastva 

 
Uvodno obrazloženje dala je Goranka Alićajić, viša stručna suradnica za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša, a dodatno obrazloženje zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Marin Rančić. 
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GLASANJE: 
S 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donešena je  
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Grada 
Kastva. 
 
 
AD 10.)  Odluka 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 Goranka Alićajić, viša stručna suradnica za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić predložio je  

u ime predlagača amandmane koji sukladno čl. 76. Poslovnika Gradskog vijeća postaju sastavni dio 
predmetne Odluke: 

1.) u članku 15. dodati stavak 6. koji glasi: „Ako je dodijeljeni volumen spremnika preveliki za 
potrebe kućanstva ili pravnih i fizičkih osoba – obrtnika, Davatelj usluge će na zahtjev smanjiti 
volumen spremnika.“; 

2.) u članku 32. briše dio rečenice koji glasi: „te svaki korisnik pojedinačno za uvećani iznos od 
100,00 kuna.“; 

3.) Članak 41. dopuniti tako da glasi:  
„Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko 
– goranske županije”, osim odredbi članka 31. stavka 2. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke 
koje stupaju na snagu tri mjeseca od dana uvođenja pojedinačnog korištenja javne usluge na 
određenom dijelu Grada“. 
 

Amandman je u prilogu Zapisnika. 
 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Mirella Mladin, Tomislav Špoljarić, Davor 
Jurčić, Šehrizad Begić, Mirela Smojver, predstavnik KD Čistoća d.o.o. Rijeka Velimir Knežević, 
potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović, predsjednik Vijeća Zemir Delić, zamjenik gradonačelnika Dean 
Jurčić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić izlazi prije glasanja te zbog toga ne sudjeluje u glasanju o 
Odluci iz točke 10. 
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković uz ispriku napušta sjednicu Vijeća. 
Član Vijeća Josip Gabrić uz ispriku napušta sjednicu Vijeća te ne sudjeluje u daljnjem glasanju.  
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka 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.)  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
 području Grada Kastva za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša. 
 
Član vijeća Davor Jurčić uz ispriku napušta sjednicu Vijeća te ne sudjeluje u daljnjem glasanju. 
Članovi Vijeća Marin Rančić, Vjekoslav Rubeša, Tomislav Špoljarić, Šehrizad Begić izašli su te 
nisu sudjelovali u glasanju o izvješću iz točke 11. kao ni ranije izašli potpredsjednik Vijeća Hrvoje 
Perić. 
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Kako rasprave nije bilo, prešlo se na  
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN usvojeno je  
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Kastva za 2017. godinu. 
 
 
AD 12.) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   
 Grada Kastva za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša. 
 
Član Vijeća Šehrizad Begić i potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić vratili su se prije početka 
glasanja o Izvješću iz točke 12. te sudjeluju u daljnjem glasanju. 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović je izašao te se nije vratio do početka glasanja o Izvješću 
iz točke 12. kao ni ranije izašli članovi Vijeća Marin Rančić, Vjekoslav Rubeša iTomislav Špoljarić. 
 
Kako rasprave nije bilo, prešlo se na  
 
GLASANJE: 
S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN usvojeno je  
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 
za 2017. godinu. 
 
 
AD 13.) Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07.2017. godine do 31.12.2017.  godine  
 
Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik Grada Kastva. 
 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović i članovi Vijeća Marin Rančić, Vjekoslav Rubeša i 
Tomislav Šporaljić vratili su se prije glasanja o Izvještaju iz točke 13. 
Član Vijeća Tomislav Špoljarić uz ispriku napušta sjednicu Vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Šehrizad Begić, Mirela Smojver, 
potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović i predsjednik Vijeća Zemir Delić. 
 
GLASANJE: 
S 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN usvojen je  
Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07.2017. godine do 31.12.2017.  godine. 
 
 
AD 14.) Vijećnička pitanja 
 
Potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić zatražio je da mu se obrazloži da li su završeni radovi na dječjem 
igralištu u Dolnjim Turkima.  
Dalibor Babić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša dao mu 
je obrazloženje da izvođač radova mora urediti još neke detalje oko ograde.  
 
Potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić nakon obrazloženja za radove na dječjem igralištu u Dlonjim 
Turkima nadovezuje se na pražnjenje baja na istoj lokaciji. Tvrdi kako ima saznanja da se praženjenje 
baja na navedenoj lokaciji obavlja samo jednom tjedno. S obzirom na nakupljeni otpad smatra kako 
informaciju treba provjeriti te pražnjenje baja obavljati češće. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša ima primjedbe na nabavku računalne opreme, točnije na kupljene 
tablete namijenjene za e-sjednice. Smatra kako tableti nisu kvalitetni u odnosu na cijenu. Nakon što 
istekne ugovorna obveza predlaže da se ista ne produži.  
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Gradonačelnik Matej Mostarac i Vedran Padovan, v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i 
poslove lokalne samouprave obrazlažu nejasnoće, no član Vijeća Vjekoslav Rubeša moli da mu se 
dostavi cijena tarifnog paketa koju su Vijećnici dobili na korištenje za tablete.  
 
Članica Vijeća Melita Bratović postavlja pitanje vezano za klupice postavljene na Crekvini. Prema 
njezinom saznanju i viđenju klupice netko s vremena na vrijeme  premješta. Član Vijeća David Marot 
nadovezuje se da postoji mogućnost da je jedna klupa otuđena.  
 
 
 
 
Sjednica je završila u 22:10 sati. 
 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.       Zemir Delić, dipl.oec. 
Vježbenik 
 
 
 


