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         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

   G R A D  K A S T A V 
    GRADSKO VIJEĆE 

  
 
KLASA:021-05/19-01/04 
URBROJ:2170-05-06/1-19-2 
Kastav, 05. srpnja 2019. 
 

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

 
s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 04. srpnja 2019. godine u 19:00 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3 

 
 
Prisutni vijećnici: Zemir Delić, Mirela Smojver, Stanko Vučetić, Arsen Jardas, Šehrizad Begić, Ana 
Saršon, Mirella Mladin, David Marot, Sanjin Rubeša, Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, 
Marin Rančić, Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić i Davorin Šimunović 
 
Opravdano odsutan: Hrvoje Perić 
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić 
 
Ured gradonačelnika: 
- Ema Harej Čargonja, dipl.uč., savjetnica za društvene djelatnosti, 
- Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti, 
- Ivona Jurčić, mag.oec., Referent I. - Tajnik 
 
Upravni odjel za financije i razvoj: 
- Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj, 
- Vedran Padovan, spec.publ.admin, savjetnik za upravne poslove i sustave upravljanja podacima 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 
- Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni    
  sustav i zaštitu okoliša 
 
Gosti: 
- načelnik I. policijske postaje Rijeka Marijan Čančarević i Jozo Ćorić, 
- mr.sc. Maja Matulja Kos dipl.ing.arh., ART DESIGN d.o.o., 
- dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom., 
- Sven Sušanj, zamjenik predsjednice Savjeta mladih 
 
Sjednici prisustvuje 14 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 
 
Usvajanje dnevnog reda: 
 
1. Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva  
2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2018. godinu  
2.1. Izvještaj o stanju sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2019. godine 
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja  
    Kastav, oznake N1-2c-Klesarija 
4. Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva 
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5. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu 
6. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019.  
    godinu 
7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za  
    2019. godinu     
8. III. Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 
9. Odluka o kupnji nekretnina dio k.č. 6649/2, k.č. 6679/9 i k.č. 6679/10, sve u k.o. Kastav   
10. Odluku o kupnji nekretnine k.č. 6311/3 k.o. Kastav 
11. Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva 
12. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik  i normativnu djelatnost 
13.  Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 
14. Vijećnička pitanja 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je usvojen  
Dnevni red. 
 
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je 
Zapisnik sa 19. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 25. travnja 2019. godine. 
 
AD 1.) Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada   
            Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Ana Saršon, predsjednica Mandatne komisije. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je prihvaćen  
Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
Nakon prisege nove članice Gradskog vijeća Grada Kastva Irene Kukurin Barić sjednici prisustvuje 15 
od 17 vijećnika. 
 
AD 2.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2018. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dali su Marijan Čančarević, načelnik I. policijske postaje Rijeka i Jozo Ćorić. 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Šehrizad Begić, Josip Gabrić, Irena Kukurin Barić, načelnik I. 
policijske postaje Rijeka Marijan Čančarević, Jozo Ćorić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2018. godinu primljen je na znanje. 
 
AD 2.1.) Izvještaj o stanju sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2019. godine 
 
Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec ožujak, travanj i svibanj  
2019. godine primljeni su na znanje. 
 
Član Vijeća Davor Jurčić stigao je u 19:30 sati na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva te sudjeluju 
u daljnjem glasanju po točkama Dnevnog reda. 
 
Sjednici prisustvuje 16 od 17 vijećnika. 
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AD 3.) Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog  
           područja naselja Kastav N1-a-UPU 1 
 
Uvodno obrazloženje dala je mr.sc. Maja Matulja Kos dipl.ing.arh., ART DESIGN d.o.o.. 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Josip Gabrić i mr.sc. Maja Matulja Kos dipl.ing.arh., ART DESIGN 
d.o.o.. 
 
GLASANJE:  
S 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja 
naselja Kastav N1-a-UPU 1. 
 
AD 4.) Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dao je dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Šehrizad Begić, Vjekoslav Rubeša, Davor 
Jurčić, Marin Rančić, Melita Bratović, Josip Gabrić, potpredsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver, 
predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 
sustav i zaštitu okoliša Cvetka Šćepanović, savjetnik za upravne poslove i sustave upravljanja podacima 
Vedran Padovan, zamjenik Gradonačelnika Dean Jurčić, gradonačelnik Matej Mostarac i dr.sc. Ivica 
Barišić, dipl.ing.prom. 
 
Članovi Vijeća Davor Jurčić i Vjekoslav Rubeša napustili su 20. sjednicu Gradskog vijeća te ne sudjeluju 
u daljnjem glasanju po dnevnom redu. 
 
Sjednici prisustvuje 14 od 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se u članku 47. ove Odluke doda stavak 2. koji glasi 
 
„Odluka o reguliranju prometa u staroj jezgri Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 17/05) ostaje na snazi do donošenja akta iz članka 33. stavka 3. ove Odluke.“ 
 
GLASANJE:  
S 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predložio je pauzu u trajanju od 10 min.  
Vijećnici su prihvatili prijedlog te je određena stanka od 21:25 do 21:35 sati. 
 
Predsjednik Vijeća Zemir Delić predlaže izmjenu dnevnog reda na način da točka dnevnog reda pod 
rednim brojem 8. postane točka dnevnog reda broj 5., a ostale točke dnevnog reda ostanu 
nepromijenjenog redoslijeda. 
 
Izmijenjeni dnevni red: 
 
1. Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva  
2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2018. godinu  
2.1. Izvještaj o stanju sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2019. godine 
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja  
    Kastav, oznake N1-2c-Klesarija 
4. Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva 
5. III. Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 
6. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu 
7. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019.  
    godinu 
8. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za  
    2019. godinu     
9. Odluka o kupnji nekretnina dio k.č. 6649/2, k.č. 6679/9 i k.č. 6679/10, sve u k.o. Kastav   
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10. Odluku o kupnji nekretnine k.č. 6311/3 k.o. Kastav 
11. Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva 
12. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik  i normativnu djelatnost 
13.  Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 
14. Vijećnička pitanja 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na 
 
GLASANJE:  
Izmjene dnevnog reda usvojene su JEDNOGLASNO. 
 
AD 5.) III. Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Ema Harej Čargonja, dipl.uč., savjetnica za društvene djelatnosti. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesena  
III. Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva. 
 
AD 6.) Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
U raspravi su sudjelovali članica Vijeća Irena Kukurin Barić 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 2019. godinu. 
 
AD 7.) Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva   
            za 2019. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
S 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesene su 
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 
2019. godinu. 
 
AD 8.) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  
            Kastva za 2019. godinu     
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
GLASANJE:  
S 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesene su 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 
2019. godinu. 
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AD 9.) Odluka o kupnji nekretnina dio k.č. 6649/2, k.č. 6679/9 i k.č. 6679/10, sve u k.o. Kastav   
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, spec.publ.admin, savjetnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesena  
Odluka o kupnji nekretnina dio k.č. 6649/2, k.č. 6679/9 i k.č. 6679/10, sve u k.o. Kastav. 
 
AD 10.) Odluku o kupnji nekretnine k.č. 6311/3 k.o. Kastav 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, spec.publ.admin, savjetnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluku o kupnji nekretnine k.č. 6311/3 k.o. Kastav. 
 
AD 11.) Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada   
             Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, spec.publ.admin, savjetnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davorin Šimunović. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO su donesene 
Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva. 
 
AD 12.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik  i normativnu djelatnost 
 
Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena  
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik  i normativnu djelatnost. 
 
 AD 13.) Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, spec.publ.admin, savjetnik za upravne poslove i sustave 

upravljanja podacima. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

GLASANJE: 
JEDNOGLASNO su donesene 
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
AD 14.) Vijećnička pitanja 
 
Član Vijeća Šehrizad Begić moli da se pozivi o održavanju sjednica Gradskog vijeća ubuduće dostavljaju 
i predsjednicima vijeća nacionalnih manjina s obzirom da je konstituiran novi saziv. 
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Član Vijeća Josip Gabrić prenosi primjedbe na dopis koji je dostavljen Udruzi hrvatskih branitelja 
domovinskog rata Kastav. Dopis se odnosi na upozorenje za isticanje nezakonitih zastava Republike 
Hrvatske prilikom organiziranog okupljanja ili održavanju skupova na javnim i drugim površinama Grada 
Kastva. Smatra kako nema razloga za istim jer članovi Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata 
Kastav u svojim protokolima koriste službenu zastavu Republike Hrvatske, dok u neformalnim 
druženjima osim službene zastave Republike Hrvatske koriste i povijesnu zastavu Republike Hrvatske.  
Želi da mu se pismeno odgovori zašto Grad smatra da se članovi Udruge ne pridržavaju navedenog. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da će se dostaviti pisani odgovor. 
 
Član Vijeća Marin Rančić nastavno na dostavljeni  izvještaj o spomeničkoj renti koji se Vijećnicima 
dostavlja za svako tromjesečje ističe kako je naveden na listi dužnika za dugovanje iz 2017. godine. 
Moli da se uzme u obzir kako u periodu za koji je izdano dugovanje nije koristio prostor za koji je 
navedeno dugovanje. 
Prenosi kako je zaprimio upit iz Turističke agencije koja je voljna ponuditi paket izleta u Grad Kastav te 
ga zanima kome može uputiti njezin kontakt oko daljnjih dogovora. 
Također ga zanima u koji će se prostor smjestiti Udruga Kanat. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se upit za paket izleta uputi na Turističku zajednicu Grada 
Kastva, a za Udrugu Kanat odgovara kako postoji nekoliko alternativnih prostora za smještaj. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović moli da se na web stranici Grada Kastva provjeri mogućnost pogreške 
oko preuzimanja materijala za sjednicu Gradskog vijeća jer nije mogao preuzeti materijale za tekuću 
sjednicu. 
Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović odgovara da će se isto provjeriti. 
Član Vijeća Davorin Šimunović postavlja pitanje ako se na svečane sjednice Gradskog vijeća pozivaju  
svi počasni građani Grada Kastva. Smatra ukoliko se ne pozivaju da bi trebalo isto uvesti u praksu. 
Također ga zanima po kojim se kriterijima na svečanu sjednicu Gradskog vijeća pozivaju Gradonačelnici 
i Načelnici. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara kako se na jubilarne svečane sjednice Gradskog vijeća 
pozivaju počasni građani, ali da se kao praksa može uvesti da ih se poziva na svaku svečanu sjednicu 
Gradskog vijeća. 
Za Gradonačelnike i Načelnike ističe kako su to predstavnici gradova i općina s kojima se surađuje na 
temelju određenih projekata i gradovi i općine koji Gradu Kastvu upute pozive na svečane sjednice 
svojih svečanih sjednica. 
Gradonačelnik Matej Mostarac ističe ukoliko Vijećnici za određeni Grad ili Općinu smatraju da bi mogli 
surađivati s Gradom mogu predložiti da se predstavnike tih Gradova ili Općina pozove na buduće 
svečane sjednice Gradskog vijeća. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 22:27 sati. 
 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.                   Zemir Delić, dipl.oec. 
Referent I. – Tajnik 

 


