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         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

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

 
KLASA:021-05/19-01/07 
URBROJ:2170-05-06/1-19-2 
Kastav, 20. studenog 2019. 
 

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

 
s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 19. studenog 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, Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić, Davorin Šimunović i Hrvoje Perić 
 
Opravdano odsutan: Davor Jurčić i Marin Rančić 
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić  
 
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti: 
- Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., 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 
 
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 
- Anto Vranjić, predsjednik Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom   
  obrazovanju 
 
Sjednici prisustvuje 14 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 
pravovaljane. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća prije usvajanje dnevnog reda konstatirao je kako je predlagatelj 
prije 23. sjednice Gradskog vijeća prijedlog Odluke o komunalnom redu povukao sa dnevnog 
reda iz slijedećih razloga: 
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Prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Kastva sadržava odredbe koja su identične dijelu 
odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Viškovo (SN PGŽ 14/19), a za koje je u postupku 
nadzora Ured državne uprave utvrdio da nisu u skladu sa Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu, odnosno uređuju materiju koja je već uređena Odlukom o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Viškovo. 
Zbog svega navedenog, prijedlog predmetne Odluke će se korigirati, te uputiti na slijedeću 
sjednicu Gradskog Vijeća. 
 
Sukladno navedenom dnevni red 23. sjednice Gradskog vijeća mijenja se kako slijedi: 
 
Usvajanje dnevnog reda: 
 
1.1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor   
       Kastav za  pedagošku godinu 2018./2019. 
 
1.2. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za  
       pedagošku 2019./2020. godinu 
 
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića  
     Vladimir Nazor Kastav 
 
3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu 
 
4. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva  
    za 2019. godinu  
 
5. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  
    Kastva za 2019. godinu  
 
6. Izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  
    izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 
 
7. Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara 
 
8. Predstavljanje Proračuna za 2020. godinu 
 
9. Vijećnička pitanja 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je usvojen  
Dnevni red. 
 
Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je usvojen  
Zapisnik sa 22. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 19. rujna 2019. godine. 
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AD 1.1.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir  
               Nazor Kastav za  pedagošku godinu 2018./2019. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav. 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ana Saršon, Melita Bratović, Irena Kukurin Barić, 
Davorin Šimunović, potpredsjednica Vijeća Mirela Smojver, predsjednik Vijeća Zemir Delić, 
gradonačelnik Matej Mostarac i ravnateljica Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav Helena 
Ninković Budimlija. 
 
GLASANJE:  
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor 
Kastav za  pedagošku godinu 2018./2019. primljeno je NA ZNANJE. 
 
AD 1.2.) Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir    
               Nazor Kastav za pedagošku 2019./2020. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 
za pedagošku 2019./2020. godinu primljen je NA ZNANJE. 
 
AD 2.) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg   
            vrtića Vladimir Nazor Kastav 
 
Uvodno obrazloženje dala je Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 
Vladimir Nazor Kastav. 
 
AD 3.) II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 
financije i razvoj. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša stigao je u 18:32 sati na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Kastva te sudjeluje u daljnjem glasanju za točku 3. dnevnog reda i po drugim točkama dnevnog 
reda. 
 
Sjednici prisustvuje 15 vijećnika od 17 Vijećnika. 
 
Članica Vijeća Melita Bratović izašla je te ne sudjeluje u glasanju za točku 3. dnevnog reda. 
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Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
S 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesene su 
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu. 
 
AD 4.) II. 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. 
 
Članica Vijeća Melita Bratović vratila se te sudjeluje u daljnjem glasanju za točku 4. dnevnog 
reda i po ostalim točkama dnevnog reda. 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE:  
S  9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN donesene su 
II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 
Kastva za 2019. godinu. 
 
AD 5.) II. 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 4 glasa SUZDRŽAN donesene su 
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Kastva za 2019. godinu. 
 
AD 6.) Izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje  
            nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif., pročelnica Upravnog odjela 
za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Josip Gabrić, Davorin Šimunović i 
pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović. 
 
GLASANJE:  
S  11 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je 
Izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 
 
AD 7.) Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Davorin Šimunović predsjednik 
Vijeća Zemir Delić i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i 
zaštitu okoliša Cvetka Šćepanović. 
 
GLASANJE:  
JEDNOGLASNO je donesena  
Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara. 
 
AD 8.) Predstavljanje Proračuna za 2020. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dali su Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 
financije i razvoj i Matej Mostarac, gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Irena Kukurin Barić, Mirella Mladin, 
Josip Gabrić, Sanjin Rubeša, Davorin Šimunović, potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić, 
predsjednik Vijeća Zemir Delić, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović, 
zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Član Vijeća Stanko Vučetić i potpredsjednik Vijeća Hrvoje Perić napuštaju 23. sjednicu 
Gradskog vijeća. 
 
AD 9.) Vijećnička pitanja 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša prenosi problematiku sa Ranča Sivi Vrabac koji se nalazi u 
kastavskoj šumi. Zbog bolesti i nedostatka financijskih sredstava vlasnik nije u mogućnosti 
brinuti se o životinjama koje su životno ugrožene. Apelira da se Grad uključi i pomogne oko 
troškova hrane za životinje. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je Grad upoznat sa problematikom. Ističe da će 
Grad probati pronaći kratkoročno rješenje kako bi se mogla ustupiti pomoć životinjama te 
razmotriti na koji način zbrinuti životinje dugoročno. 
Članica Vijeća Mirella Mladin nadovezuje se na problematiku koju je iznio član Vijeća Vjekoslav 
Rubeša. Predlaže da se Udruge financirane od strane Grada potaknu da kroz volontiranje 
pomognu Ranču i da se kroz volontiranje uključe kroz sve aktivnosti koje se provode u Gradu. 
Član Vijeća Josip Gabrić smatra da s obzirom da se Udruge prijavljuju za odrađivanje svojih 
projekata, da ih se ne bi smjelo uvjetovati da volontiraju i za druge aktivnosti koje se provode 
u Gradu. 
Gradonačelnik Matej Mostarac ističe da Udruge svojim angažmanom pomažu u aktivnostima 
koje se provode u Gradu. 
 
Člana Vijeća Sanjina Rubešu zanima u kojoj se fazi nalaze radovi na šterni u Krajevcu zbog 
nasipa koji se nalazi na njoj. 
Zamjenik Gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da su radovi na šterni u Krajevcu završeni. 
Izgled šterne u Krajevcu dogovoren je sa Vijećem Mjesnog odbora Brnčići koji su htjeli da se 
šterna uredi sukladno izgledu kojeg je imala u prošlosti. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović predlaže da se oformi Odbor za imenovanje ulica. Također 
predlaže da se izradi prometno rješenje za područje Rubeša zbog prometnih problematika na 
tom području. 
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović odgovara da je prometno rješenje za Donje Rubeše naručeno. Sukladno Odluci o 
uređenju prometa postupat će se i analizirati problematika na terenu. Ističe da je naručena 
analiza prometa i prometne problematike na državnoj i županijskoj cesti od Brestovica do 
Jušića.  
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Gradonačelnik Matej Mostarac ističe da je već zaprimljen prijedlog za imenovanje Odbora za 
imenovanje ulica. Ističe da ukoliko se koncept Grada promijeni te dođe do formiranja 
pojedinačnih  naselja, stanovnici će morati mijenjati osobne dokumente.  
Član Vijeća Josip Gabrić smatra da stanovnicima neće biti problem promijeniti osobne 
dokumente jer je cilj da se riješi problem koji se događa sa adresama. Predlaže da ukoliko 
bude bilo potrebno da se Grad uključi u sufinanciranje promijene dokumenata stanovnika sa 
područja Grada Kastva. Također smatra da Grad mora regulirati imena ulica.  
Gradonačelnik Matej Mostarac predlaže da se formiraju pojedinačna naselja i zbog problema 
koji se događaju prilikom prijave na pojedine projekte Europske unije.  
 
Članica Vijeća Irena Kukurin Barić pohvaljuje novu javnu rasvjetu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.          Zemir Delić, dipl.oec. 
Referent I. – Tajnik 

 

 

 


