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         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

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

  
 
KLASA:021-05/19-01/06 
URBROJ:2170-05-06/1-19-2 
Kastav, 20. rujna 2019. 
 

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

 
s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
održane 19. rujna 2019. godine u 18:00 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,  
Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić, Davorin Šimunović i Hrvoje Perić 
 
Opravdano odsutan: Marin Rančić 
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić i Dalibor Ćiković  
 
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti: 
- Martina Voštić, mag.oec., v.d. pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i 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: 
- Sven Sušanj, zamjenik predsjednice Savjeta mladih 
 
Sjednici prisustvuje 11 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 
 
Usvajanje dnevnog reda: 
 
1. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu 
2. VII. Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja   
    2019. godine 
4. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6880/17 i dr. 
5. Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine  
6. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec lipanj 2019. godine 
7. Vijećnička pitanja 
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Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je usvojen  
Dnevni red. 
 
Član Vijeća Stanko Vučetić stigao je u 18:03 sati na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva te 
sudjeluje u daljnjem glasanju po točkama Dnevnog reda. 
 
Sjednici prisustvuje 12 od 17 vijećnika. 
 
Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S  glasova 11 ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je 
Zapisnik sa 20. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 04. srpnja 2019. godine. 
 
Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S  glasova 10 ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je 
Zapisnik sa 21. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. kolovoza 2019. godine. 
 
AD 1.) Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO su prihvaćene  
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu. 
 
AD 2.) VII. Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO su prihvaćene  
VII. Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području grada Kastva. 
 
AD 3.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do   
           30. lipnja 2019. godine 
 
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
S 10 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesen je  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2019. godine. 
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AD 4.) Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6880/17 i dr. 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, spec.publ.admin, savjetnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša stigao je u 18:13 sati na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva te 
sudjeluje u daljnjem glasanju po točkama Dnevnog reda. 
 
Sjednici prisustvuje 13 od 17 vijećnika. 
 
U raspravi su sudjelovali predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE:  
S 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6880/17 i dr. 
 
AD 5.) Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 
 
Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik. 
 
Članica Vijeća Irena Kukurin Barić stigla je u 18:55 sati na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva 
te sudjeluje u daljnjem glasanju po točkama Dnevnog reda. 
 
Sjednici prisustvuje 14 od 17 vijećnika. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Irena Kukurin Barić, Mirella Mladin, 
potpredsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, pročelnica 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka Šćepanović, zamjenik 
gradonačelnika Dean Jurčić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE:  
S  10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN usvojen je 
Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine. 
 
AD 6.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec lipanj 2019. godine 
 
Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec lipanj 2019. godine primljen je 
na znanje. 
 
AD 7.) Vijećnička pitanja 
 
Član Vijeća Davor Jurčić iznosi problematiku ceste u Brninima koja prolazi kod stepenica koje se 
smatraju kulturnim dobrom. Prenosi kako stanovnici tog područja spajaju terene kako bi dobili ulaz na 
svoje čestice. Zanima ga u kojoj se fazi nalazi uređenje stepenica koje se smatraju kulturnim dobrom iz 
razloga jer su iste devastirane. Također moli da se izađe na teren i vidi stvarno stanje stepenica. Nakon 
izvida na teren moli dostavu očitovanja. 
Članica Vijeća Mirella Mladin ukazuje na isti problem kao i Vijećnik Davor Jurčić. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se isto provjeriti te dostaviti očitovanje. 
 
Član Vijeća Josip Gabrić stigao je u 19:08 sati na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
Sjednici prisustvuje 15 od 17 vijećnika. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović stigao je u 19:09 sati na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
Sjednici prisustvuje 16 od 17 vijećnika. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša prenosi primjedbe na neumjesne komentare predsjednika Vijeća 
Mjesnog odbora Rubeši na društvenoj mreži Facebook.  
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Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić odgovara kako se treba suzdržavati od neprimjerenih 
komentara na društvenim mrežama, ali i izvan njih. 
 
Član Vijeća David Marot predlaže da se osim lokacije na kojima se e-bicikli trenutno nalaze pronađe 
nova moguća lokacija postavljanja e-bicikli s obzirom da postoji velika zainteresiranost. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović prenosi zahtjev Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu za dostavu 
Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se ugovor dostaviti. 
 
Sjednica je završila u 19:20 sati. 
 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.                   Zemir Delić, dipl.oec. 
Referent I. – Tajnik 

 

 


