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 REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

  

KLASA:021-05/18-01/03 
URBROJ:2170-05-06/1-18-2 
Kastav, 25. travnja 2018. 
 

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

 
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 25. travnja 2018. godine u 18:00 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3 

 
 
Prisutni vijećnici: Zemir Delić, Mirela Smojver, Arsen Jardas, Šehrizad Begić, Ana Saršon, Mirella 
Mladin, David Marot, Vjekoslav Rubeša, Tomislav Špoljarić, Davorin Šimunović, Ivica Lukanović 
(naknadno stigao), Josip Gabrić (naknadno stigao) 
 
OPRAVDANO ODSUTNI: Sanjin Rubeša, Melita Bratović, Davor Jurčić, Hrvoje Perić 
 
NEOPRAVDANO ODSUTAN: Marin Rančić 
 
OSTALI PRISUTNI:  
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić, Dalibor Ćiković 
 
Ured gradonačelnika: 
- Krešimir Vidović, dipl.oec., v.d. pročelnik  
- Neva Andonov Lipovac, mag. oec., tajnica 
- Ivona Jurčić, mag.oec., vježbenik  
 
Upravni odjel za opće, pravne i poslove lokalne samouprave: 
- Vedran Padovan, spec.publ.admin., v.d. pročelnik 
- Ema Harej Čargonja, dipl.uč.,viša stručna suradnica za društvene djelatnosti 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 
- Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica  
 
Gosti: 
- Patricia Mendžija, predsjednica Savjeta mladih 
- Sven Sušanj, član Savjeta mladih 
- Stanko Vučetić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Spinčići 
 
 
Sjednici prisustvuje 10 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. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od 
roditelja – korisnika usluga 

2. Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u  
predškolskim ustanovama 

3. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 
4. Prijedlog Plana i programa rada Savjeta mladih Grada Kastva za 2018. g. 
5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kastva 
6. Odluka o koeficijentu za obračun plaće 
7. Odluka o groblju Kastav 
8. Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva za životno djelo 
9. Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva za počasnog građanina 
10. Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva za godišnju nagradu 
11. Vijećnička pitanja 

 
GLASANJE:  
Dnevni red usvojen je jednoglasno.  
 
Usvajanje zapisnika 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV  usvojen je  
Zapisnik s 8. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. ožujka 2018. godine 
 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović i član Vijeća Josip Gabrić došli su u 18,05 sati na 9. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva nakon glasanja o Zapisnku.  
 
 
Sjednici prisustvuje 12 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 
 
 
AD 1.1.) Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od 
               roditelja – korisnika usluga 
 
Uvodno obrazloženje dala je Ema Harej Čargonja, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Šehrizad Begić, Tomislav Špoljarić, Mirella 
Mladin, Josip Gabrić, Vjekoslav Rubeša, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić, 
gradonačelnik Matej Mostarac, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Ema Harej Čargonja. 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od roditelja 
– korisnika usluga. 
 
AD 2.) Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u   

      predškolskim ustanovama 

Uvodno obrazloženje dala je Ema Harej Čargonja, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti. 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Tomislav Špoljarić, Šehrizad Begić, 

Vjekoslav Rubeša, Josip Gabrić, Mirela Smojver, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir 

Delić, potpredsjednika Gradskog vijeća Grada kastva Ivica Lukanović, gradonačelnik Matej Mostarac, 

zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Ema Harej 

Čargonja. 



3 
 

GLASANJE: 
S  8 glasova ZA i 4 glasa SUZDRAŽAN donesena je  
Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u 
predškolskim ustanovama. 
 

AD 3.) Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 

Uvodno obrazloženje dala je Ema Harej Čargonja, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti. 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na  
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO su donesene  
Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva. 
 
AD 4.) Prijedlog Plana i programa rada Savjeta mladih Grada Kastva za 2018. g. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Patricia Meandžija, predsjednica Savjeta mladih. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tomislav Špoljarić, Vjekoslav Rubeša, Mirella Mladin, 
predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić, gradonačelnik Matej Mostarac, predsjednica 
Savjeta mladih Patricia Meandžija. 
 
Član Vijeća Tomislav Špoljarić moli da se zamijeni termin „teta doktor“  u točki 8. Prijedlog Plana i 
programa rada Savjeta mladih Grada Kastva za 2018. g. te da se isto zapisnički utvrdi. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je odobren  
Prijedlog Plana i programa rada Savjeta mladih Grada Kastva za 2018. g. 
 
AD 5.) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i 
poslovne lokalne samouprave. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Tomislav Špoljarić, gradonačelnik Matej Mostarac, 
v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i poslovne lokalne samouprave Vedran Padovan. 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRAŽAN donesena je  
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva. 
 
AD 6.) Odluka o koeficijentu za obračun plaće 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i 
poslovne lokalne samouprave. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, gradonačelnik Matej Mostarac, v.d. pročelnik 
Upravnog odjela za opće, pravne i poslove lokalne samouprave Vedran Padovan. 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je   
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 
 
AD 7.) Odluka o groblju Kastav 

 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 



4 
 

Kako nije bilo rasprave prešlo se na  
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o groblju Kastav. 
 
AD 8.) Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva za životno djelo 
 
Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Šehrizad Begić, Mirella Mladin, Vjekoslav Rubeša, predsjednik 
Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić, potpredsjednik Gradkog vijeća Grada Kastva Ivica 
Lukanović, predsjednik odbora za izbor i imenovanja Arsen Jardas. 
 
Članica Vijeća Mirella Mladin predložila je da se odlukom o dodjeli nagrade Grada Kastva predvidi i 
posebna nagrada za gospodarstvenike. 
Gradonačelnik Matej Mostarac predložio je da Odbor za izbor i imenovanja prijedlog razmotri te ga 
pripremi za sjednicu Gradskog vijeća. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djelo. 
 
AD 9.) Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva za počasnog građanina 
 
Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbra za izbor i imenovanja. 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o imenovanju počasnog građanina Grada Kastva. 
 
AD 10.) Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva za godišnju nagradu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbra za izbor i imenovanja. 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na 
 
GLASANJE: 
 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2018. godinu. 
 
AD 11.) Vijećnička pitanja 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša postavlja pitanje vezano za popločenje stare jezgre. Zanima ga da li se 
kod reorganizacije gradske uprave kod sistematizacije poslova razmišljalo o osobama koje bi imale 
kvalifikacije za rad na popločenju unutar stare jezgre, a sukladno ranijim smjernicama iz Studije Instituta 
za povijest umjetnosti.  
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da Grad Kastav nije imao u Vlastitom pogonu osobe 
koje su vršile takve radove. Popločenje stare jezgre vršit će se kroz posebne projekte vjerojatno putem 
natječaja za takve vrste radova.  
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da ukoliko bude potrebe za popravcima pojedinih ulica one će 
se popločiti sukladno preporukama iz Studije.  
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović odgovara da je studija općenita dokumentacija koja traži naručivanje građevinskog projekta. 
Napominje kako djelatnici Vlastitog pogona nisu bili nadležni za odrađivanje poslova popločenja Grada 
Kastva. 
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Član Vijeća Arsen Jardas moli u ime grupe građana da se oboji postolje zastave na Fortici i da se oko 
spomenika u Brnčićima poreže živica koja trenutno smeta pogledu na uređeni spomenik. 
 
Članica Vijeća Mirella Mladin prenosi pitanje sa sjednice Odbora za turizam, suradnju s jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju tko će ubuduće nositi štandove s 
obzirom da više nema Vlastitog pogona.  
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se sam organizator mora pobrinuti za nošenje štandova. 
 
Član Vijeća Šehrizad Begić postavlja pitanje što će biti s materijalnim sredstvima koje je koristio Vlastiti 
pogon s obzirom da ga više nema.  
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se donijeti odluka o načinu postupanja s opremom koju 
je koristio Vlastiti pogon. 
 
Član Vijeća David Marot postavlja pitanje kako će se postupati s grafitiranjem i devastacijom imovine  
koje je sve učestalije.  
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je održano nekoliko sastanaka s načelnikom II. policijske 
postaje po pitanju uništavanja imovine. Nastavit će se s odražavanjem imovine na području Grada 
Kastva. Uključit će se policija za pojačane kontrole na području Grada Kastva te će se aktivirati i mjesne 
odbore koji djeluju na području Grada Kastva da se uključe. Kroz pametnu javnu rasvjetu i videonadzor 
povećat će se sigurnost sportske zone. U staroj jezgri postaviti će se kamere za turističke namjene koje 
će ujedno pomoći i za nadzor same stare jezge te pametne autobusne stanice s videonadzorom. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović postavlja pitanje za dva nova autobusna stajališta na prilazima kružnim 
tokovima u Belićima i kod semafora. Oba su bez ugibališta pa ga zanima da li je to privremeno stanje ili 
trajnije. Zanima ga i da li će se raditi reorganizacija autobusnih linija na području Grada Kastva. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da se radi o privremenim autobusnim stajalištima koji 
su postavljeni sukladno uočenim potrebama građana. Isto tako postavljeno je kao privremeno i 
autobusno stajalište na Brestovicama. Na prve dvije lokacije planira se uređenje autobusnog ugibališta 
no zbog nemogućnosti rješenja imovinsko-pravnih odnosa za sada nije bilo mogućnosti da one postanu 
trajne.  
Dodaje kako je za reorganizaciju autobusnih linija održano nekoliko sastanaka s Autotrolejom te postoje 
prijedlozi no zbog kompleksnosti rješenja nije još definirano konačno rješenje. Kako bi se zadovoljilo 
potrebe građana i dalje će se raditi na tome. 
 
Član Vijeća Josip Gabrić postavlja pitanje da li je moguće dobiti uvid u idejno rješenje za Centar 
čakavske kulture.  
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da idejno rješenje postoji, ali još će se doraditi. Može se 
pogledati u gradskoj upravi. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić postavlja pitanje vezano uz  Odluku o kupnji 
Prede. Zanima ga u kojoj fazi je provedba Odluke, da li je realizirana,  je li sklopljen ugovor i da li se zna 
buduća namjena.  
V.d. pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i poslove lokalne samouprave Vedran Padovan 
odgovara da je Grad Kastav uknjižen na objekt Prede i da su naručene geodetsko-arhitektonske snimke. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se radi na tome da se snime nekretnine. S obzirom na 
veličinu prostora razmotrit će se koliki je kapacitet iskorištenja prostora. 
 
Član Vijeća Arsen Jardas postavlja pitanje za sistem rada semafora kod Školske sportske dvorane. 
Upućuje na uočene probleme rada semafora.  
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković odgovara da se semafor pali kod brzine veće od 55km/h koju 
snime radari ili prilikom pritiska na tipku osoba koje čekaju na pješačkom prijelazu.  
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša nadovezuje se na pitanje o semaforu te smatra da se treba provjeriti 
sistem rada semafora.  
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković odgovara da će se navedeni problemi provjeriti kako bi se 
ubrzao ciklus paljenja semafora. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je obavljen razgovor s policijom da se pojača kontrola 
brzine sudionika u prometu na navedenoj lokaciji.  
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Gradonačelnik Matej Mostarac daje obavijest o izradi Strategije razvoja turizma Grada Kastva i javnom 
savjetovanju na nacrt Strategije te poziva sve Vijećnike da se kroz isto aktivno uključe svojim 
prijedlozima i komentarima. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,30 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.       Zemir Delić, dipl.oec. 
Vježbenik 


