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         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/17-01/06 
URBROJ: 2170-05-09/3-17-2   
Kastav, 20. srpnja 2017. 
 

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

sa  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
održane 20. srpnja 2017. godine u 19,00 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, Sanjin Rubeša, David Marot, 
Melita Bratović, Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša, Tomislav Špoljarić, Josip Gabrić, 
Davorin Šimunović  
 
Opravdano izostao: Marin Rančić 
 
OSTALI PRISUTNI:  
 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić, Dalibor Ćiković 
 
Ured gradonačelnika: 

− Biljana Maljković Jakovac, mag. oec., pročelnica   
− Radojka Ravnić, ing., tajnica 

 
Upravni odjel za opće, pravne i poslove lokalne samouprave: 

− Vesna Orlić, dipl. iur., pročelnica 
− Vedran Padovan, spec. publ. admin., viši stručni suradnik za upravne poslove i 

sustave upravljanja podacima 
− Ivana Spajić, mag. iur., zamjena za višu stručnu suradnicu za opće, kadrovske 

i imovinsko-pravne poslove 
− Neva Andonov, mag. oec., zamjena za višu stručnu suradnicu za društvene 

djelatnosti 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 

− Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica 
 
Upravni odjel za financije i proračun: 

− mr. sc. Eleonora Kontuš, dipl. oec., pročelnica 

    G R A D   K A S T A V 
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Gosti:  
- Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica DV Vladimir Nazor Kastav 
- dr. sc. Zorina Pinoza Kukurin, predsjednica Upravnog vijeća DV Vladimir Nazor Kastav 

- Borna Buzarinov, Mjesni odbor Rešetari 
- Željko Pogorelić, Mjesni Odbor Spinčići 

 
Utvrđuje se da od ukupno 17 članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuje 16 članova 
Gradskog vijeća, te će Odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane.  
 
Usvajanje dnevnog reda: 
 
1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
    infrastrukture na području Grada  Kastva za 2017. godinu 
 
4. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
    području Grada Kastva za 2017. godinu 

                                                  
5. Prijedlog  Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom dorpinosu  
                                                  
6. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju boravka djece s 
    prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama. 

 
7. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za članove i    
    zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kastva 
 
8. Vijećnička pitanja 

 

Član Vijeća Vjekoslav Rubeša predlaže da se točka 6. Prijedlog III. Izmjena i 
dopuna Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području 
Grada Kastva u predškolskim ustanovama stavi prije točke 2. Prijedlog I. Izmjena 
i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu. 
 
 
GLASANJE: 

Dnevni red usvojen je  sa 9 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽANIH. 
 
Zapisnik sa 1. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 26. 06. 2017. 
usvojen je jednoglasno. 

 
Ad 1.) Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor 
           Kastav 
 
Uvodno obrazloženje dala je Zorina Pinoza Kukurin, predsjednica Upravnog vijeća 
DV Vladimir Nazor Kastav. 
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Kako nije bilo rasprave osim čestitke na imenovanju i želje za uspješan daljnji rad  
člana vijeća Davora Jurčića prešlo se na 
 
GLASANJE: 
 
 Sa 12 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA usvojena je  
 
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 
 
Imenovana ravnateljica DV Vladimir Nazor Kastav Helena Budimlija Ninković se 
zahvalila  na ukazanom povjerenju. 
 
Ad 2.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 

 
Uvodno obrazloženje dala je Eleonora Konutš, pročelnica Upravnog odjela za financije 
i proračun  
 
Člana Vijeća Tomislava Špoljarića zanimalo je: 
- na što se odnose troškovi odvjetničkih usluga i kada dospijevaju naplate,  
- zašto su smanjene naknada za TK instalacije, 
- povećanje stavke za plaće 
- pojašnjenje o stečajnom postupku u predmetu DOKSA i načinu knjiženja vlasništva 
  nekretnine 
 
Dostaviti će se pisani odgovor članu Vijeća Tomislavu Špoljariću o troškovima 
odvjetničkih usluga i njihovih naplata. 
 
Člana Vijeća Josipa Gabrića zanimalo je: 
- zašto se je odustalo od naplate založnog prava u predmetu DOKSA 
- zašto se je odustalo od realizacije Instituta čakavštine, 
 

Člana Vijeća Vjekoslava Rubešu zanimalo je:  
- na što se odnose troškovi za dječja igrališta, 
- u kojoj fazi je projekt Urbana aglomeracija, 
- na što se odnosi stavka povećanje plaća, 
- da li je Akcijski planvezano za Urbanu aglomeraciju kao dokument završen, 
- zašto se uvijek više smanjuju rashodi od prihoda, 
- da li su prikazani svi prihodi od prodaje zemljišta 
 

Člana Vijeća Davorina Šimunovića zanimalo je: 
- na što se odnose prihodi i rashodi od prodaje zemljišta, 
- zašto su se smanjila sredstva za kastavske šterne, Pčelarski institut, gradske bedeme, 
  održavanje zgrade gradske uprave 
- koji su to troškovi usluga u programu održavanja komunalne infrastrukture – 
  održavanje mrtvačnice, 
- razlog smanjenja sredstava za hostel Vidikovac, 
- zašto se tako često mijenjaju izvori financiranja pa tako i u preregulacija prometa, 
- na što se odnosi  smanjenje/povećanje sredstava za  grobna polja, grobne objekte, 
  pristupnu cestu na groblju i mrtvačnicu. 
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Člana Vijeća Davora Jurčića osim pohvale za tumačenje proračuna i obavijesti  da će 
biti suzdržani prilikom glasovanja zanimalo je: 
 
- zašto su se smanjila  sredstava za boćalište 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić zamolio je da dobivenu informaciju o 
stečajnom postupku DOKSA  članovi Vijeća pravilno prenesu u javnost pogotovo onima 
koje je taj slučaj interesirao u toku predizborne kampanje. 
 
GLASANJE: 
 
sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽANA usvojene su  
 
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
 
Ad 3.) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
           komunalne infrastrukture na području Grada  Kastva za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša uz napomenu da se izvrši 
korekcija iznosa na javnoj rasvjeti pa umjesto 495.000,00 kn treba pisati 180.000,00 
kuna. 
 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić također moli dopunu na stavci nerazvrstane 
ceste na način da se dodaju iznosi i to: 
 
 Dodatna ulaganja na cesti u Rubešima u dužini 90,00 m – ugovoreno 2016. godine 

   Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 kuna. 
 

 Dodatna ulaganja na cesti u Spinčićima u dužini 160,00 m 
   Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna 
 

 
Član Vijeća Josip Gabrić smatra a i zanima ga: 
- da bi ova i naredne točke dnevnog reda trebale biti prije donošenja Rebalansa, 
- da li je na budućem reciklažnom dvorištu utvrđena stabilnost tla  za buduće    
građevine s obzirom da je teren nasut. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša tražio je pojašnjenje: 
- oko visine sredstava za autobusne čekaonice i gdje će biti postavljene,  
- u kojoj je fazi izrada Plana gospodarenja otpadom, 
- problematike postave čekaonice u Žegotima. 
 
Član Vijeća Hrvoje Perić zanimalo je: 
- na kojoj lokaciji je predviđeno bilo autobusno stajalište u Donjim Turkima, a koja 
  mještanima nije odgovarala. 
 
Član Vijeća Davorin  Šimunović smatra: 
- da bi svakako trebalo razgovarat sa vlasnicima zemljišta kako bi se čim prije 
  omogućilo izgradnja autobusnog stajališta, 
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- da je apsurd da buduća zona gospodarenja otpadom sada izgleda kao vidikovac, u 
  odnosu kako je to bilo prije. 
  
Člana Vijeća Tomislava Špoljarića zanimalo je: 
- da li je moguće izvršiti djelomično izvlaštenja zemljišta za autobusno stajalište i 
   zasnovati služnost. 
  
GLASANJE: 
 

  sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽANA usvojene su  
 
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada  Kastva za 2017. godinu 
 
 
Ad) 4. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
           infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu 
 
 Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.   
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na  
 
GLASANJE:  
 

  sa 9 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽANA usvojene su  
 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Kastva za 2017. godinu 
                                                  
5. Prijedlog  Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu  
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na  
 
GLASANJE:  
 

  Sa 10 glasova ZA i 6 glasi SUZDRŽANIH usvojena je  
 
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 
 
 
Ad) 6. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju boravka djece s 
           prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama. 
Uvodno obrazloženje dali su Neva Andonov, zamjena za višu stručnu suradnicu za 

društvene djelatnosti i gradonačelnik Matej Mostarac. 
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Člana Vijeća Vjekoslava  Rubešu zanimalo je: 
- da li se ovo povećanje odnosi za roditelje čija djeca ne idu u vrtić u vlasništvu Grada 
  Kastva  
 
Člana Vijeća Davorina Šimunovića zanimalo je: 
- da li se to povećanje iznosa odnosi na svu djecu u privatnim vrtićima na području 
Grada 
  Kastva, okolnih Jedinica lokalne samouprave i Grada Rijeke, 
- da li se je ikada izračunalo koliki je trošak  po jednom dijetetu smještenom u vrtić u 
  vlasništvu Grada odnosno u privatnom  vrtiću. 
 
 
GLASANJE: 
 

Jednoglasno su usvojene 
 
III. Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na 
području Grada Kastva u predškolskim ustanovama 
 
 
Ad) 7. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za 
           članove i  zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Neva Andonov, zamjena za višu stručnu suradnicu za 

društvene djelatnosti. 
 

Člana Vijeća Vjekoslava Rubešu zanimalo: 
- koja je sada procedura i da li se je na ovoj sjednici mogla donesti Odluka o 
  raspisivanju novog natječaja, te da se  o novom natječaju obavijeste  svi klubovi i 
  udruge s područja Grada Kastva. 
 
Član Vijeća Hrvoje Perić predlaže: 
- da se novi natječaj raspiše krajem mjeseca listopada iz razloga što studenti imaju 
   ispitne rokove i upise u novu akademsku godinu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predlaže da se Javni poziv raspiše čim 
prije. 
 
Izvješće je primljeno na znanje. 
 
Ad) 8. Vijećnička pitanja 

Član Vijeća Davorina Šimunovića pohvalio je uvođenje noćne linije „Autotroleja“ s 
opaskom da vozi samo jednom tjedno a da je najavljeno za dva puta, te ga zanima 
: 
- koliko bi koštalo produženje noćne linije i povećanje broaj linija kroz dan za Brnčiće. 
 
Dostaviti će se pisani odgovor. 
 
Člana Vijeća Arsena Jardasa zanimalo je: 
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- na koji način je novom preregulacijom prometa predviđeno autobusno stajalište za 
putnike u pravcu Brnčića,  
 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovorio je da se razmatra nekoliko varijanti, 
te u ovom momentu ne može dati konkretan odgovor, ali do početka nove školske 
godine u dogovoru s Autotrolejom iznaći će se konačna varijanta. 
 
Član Vijeća Hrvoje Perić zamolio je: 
- da se vozni red Autotroleja uskladi sa satnicom škole, 
- da li je moguće materijale za Gradskog vijeća dobiti barem 10-12 dana prije. 
 
Člana Vijeća Tomislava Špoljarića  zanimalo je: 
- ukoliko  je linija 18 C  školski autobus, da li je moguće na uvid dobiti potrebne 
 dozvole.  
 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovorio je da linija 18 c ne vozi samo 
školsku djecu već ju mogu koristiti i ostali građani, te napominje da linija 18 c nije 
županijska linija iz razloga što su sva stajališta  na području Grada Kastva. 
 
Član Vijeća Tomislava Špoljarića zahvalio je na odgovoru, te mu ne treba dostaviti 
zatraženu dokumentaciju. 
  
 
Člana Vijeća Davida Marota zanimalo je: 
- u kojoj fazi je organizacija Bele nedeje, 
-  da li je u planu postava novih klupa umjesto starih na Crekvini, 
-  na koji način će se dobivati materijale za sjednice Gradskog vijeća i što je s e 
   sjednicom. 
 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je. 
- da se započelo s organizacijom ovogodišnje Bele nedeje ali zbog kratkog roka 
  znatnih promjena ove godine neće biti. Uključeno je više ljudi u organizaciju te će se  
  o tome raspravljati na narednoj sjednici Kolegija gradonačelnika, a organizirati će se 
  i sastanak  s ugostiteljima. 
 
- što se tiče materijala za sjednice Gradskog vijeća razmatra se uvođenje e- sjednica. 
   
Međutim dok se to konačno ne realizira materijali se mogu dobiti kako se tko izjasni. 
 
Pročelnica Cvetka Šćepanović odgovorila je da su sredstva za novu komunalnu 
opremu osigurana u proračunu za ovu godinu, te će se postaviti nove klupe. 
 
Člana Vijeća Vjekoslava Rubešu zanimalo je: 
- što je do sada učinjeno vezano za problem kamenoloma na područja Grada Kastva, 
  s obzirom da je na jednoj od zadnjih vijeća predloženo da se uključi i odvjetničko 
  društvo. 
 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je. 
- da se priprema akcijski plan na koji način pokušati taj problem riješiti u narednom 
periodu, te će se dostaviti pisani odgovor. 
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Pročelnica Vesna Orlić zamolila je da se ne koristi termin „kamenolom“ već 
nelegalno drobljenje kamenja. 
 
Član Vijeće Davorin Šimunović zamolio je da se  ispravi greška  na stranicama 
Grada Kastva vezano uz uvođenje noćne linije za Grad Kastav. 
 
Zamjenik Gradonačelnika Dean Jurčić odgovorio je da je za Grad Kastav uvedena 
samo jedna noćna linija, te da će provjeriti službene stranice Grada. 
 
Člana Vijeća Davora Jurčića zanimalo je: 
- da li je u potpunosti  realizirana naplata prodaje zemljišta na lokaciji Vrata Jadrana, 
- u kojem roku će se sanirati nedostatak autobusnih čekaonica novom preregulacijom 
prometa  u Belićima i da li će biti moguće postava autobusne čekaonice na ulaz u 
sportsku zonu zbog povećanog broja djece u toj zoni. 
 
Zamjenik Gradonačelnika Dean Jurčić odgovorio je da je u potpunosti realizirana 
naplata prodaje zemljišta. Dostaviti će se pisani odgovor u vezi s cijenom zemljišta. 
 
Zamjenik Gradonačelnika Dalibor Ćiković odgovorio je: 
- da autobusna stanica u Belićima više neće biti gdje je bila,  trenutno će biti samo 
stajalište uz privremene suglasnosti svih potrebnih službi, a u konačnosti urediti će se  
ugibalište. Autobusna stanica za potrebe škole biti će ispod same škole i to za 
potrebe škole i Belića, a iz smjera Opatije za sada ne postoji rješenje. 
   
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić zamolio je vijećnike da dobiven Statut Grada 
Kastva  i Poslovnik Gradskog vijeća prouče, kako bi se moglo ukoliko je potrebno 
izvršiti izmjene i dopune istih dokumenata. Također je zamolio vijećnike da se 
pridržavaju dnevnog reda kao i postavljanja pitanja. 
 
Također je zamolio da se provjeri način donošenja Programa u odnosu na Proračun. 
 
Pročelnica Vesna Orlić odgovorila je da se najprije treba donijeti Proračun i na temelju 
izvora se izrađuju i usklađuju Programi. 
 
Član Vijeća Ivica Lukanović odgovorio je da je Proračun Grada Kastva temeljni 
dokument Grada temeljem kojeg se onda donašaju programi. 
 
Gradonačelnik Matej Mostarac predložio je da se prilikom donošenja Proračuna ne 
ostane na ovom konceptu, već da se za pojedine stavke daju i detaljnija obrazloženja 
zašto je došlo do promjena. 
 
Zamjenik Gradonačelnika Dean Jurčić obavijestio je prisutne vijećnike da na 
stanicama Grada Kastva uredno piše da će noćna linija prometovani nedjeljom i kao 
prilog je dat službeni vozni red Autotroleja. 
 
Članica Vijeća Mirela Smojver odgovorila da je prilikom donošenja Programa trebaju 
biti točno navedeni izvori jer tako regulira Zakon. 
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Član Vijeća Josip Gabrić predložio je da prilikom donošenja Programa gradnje i 
održavanja budu navedene i točno stavke iz Proračuna. 
 
Sjednica je završila u 21,45 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar:      Predsjednik Gradskog vijeća: 
Radojka Ravnić, ing.    Zemir Delić, dipl. oec.  
 
 
 

 
 

 


