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 REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

  

KLASA: 021-05/17-01/09 

URBROJ: 2170-05-06/1-17-2 

Kastav, 28. studenog 2017. 

 

 

Z A P I S N I K 

(prilog tonski zapis) 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 28. studenog 2017. godine u 18:00 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, Marin Rančić, 
Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Tomislav Špoljarić, Josip Gabrić, Davorin Šimunović 
 
OSTALI PRISUTNI:  
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić, Dalibor Ćiković 
 
Ured gradonačelnika: 
− Krešimir Vidović, dipl. oec., v.d. pročelnik 
− Radojka Ravnić, ing., tajnica 
− Neva Andonov Lipovac, mag. oec., 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 
 
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 
− Mandino Vujnović, mag. oec., stručni suradnik za naplatu proračunskih prihoda 
 
Gosti: 

− Sandra Krpan, prof., ravnateljica OŠ Milan Brozović Kastav 
− Nana Gulić, OŠ Milan Brozović Kastav 
− Željko Pogorelić, član MO Spinčići 

G R A D   K A S T A V 
 GRADSKO VIJEĆE 
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− Borna Buzarinov, predsjednik MO Rešetari 
− Stanko Vučetić 
 
Sjednici prisustvuje 17 vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 
 
Usvajanje dnevnog reda: 
 

1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske 
godine 2016./2017. 

 
1.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2017./2018. godinu 
 
1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. 

 
2. Informacija o postupku otkupa stečajne mase iza Preda Rijeka d.o.o. u stečaju 
 
3.  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
4.  Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 
 
5.  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Kastva u 2017. godini  
 
6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Kastva u 2017. godini 
 
7. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2017. godinu 
 
8. Prijedlog Proračuna grada Kastva za 2018. godinu – prvo čitanje 
 
9. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
 
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova usluge tekućeg i Investicijskog 

održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem 
ugovora 

 
11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Grada Kastva 
 
12. Izbor članova Savjeta mladih Grada Kastva 
 
13. Imenovanje članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
14. Stanje sigurnosti za rujan i listopad 2017. godine 
 
15. Vijećnička pitanja 

 
 
 
 
Predsjednik Vijeća Zemir Delić predlaže izmjenu dnevnog reda na način da točke dnevnog reda pod 
rednim brojem 1.1., 1.2., 1.3. postanu točke dnevnog reda broj 7.1., 7.2., 7.3., točka dnevnog reda pod 
brojem 2. postane točka dnevnog reda broj 1., točka dnevnog reda pod brojem 3. postane točka 
dnevnog reda broj 2., točka dnevnog reda pod brojem 4. postane točka dnevnog reda broj 3., točka 
dnevnog reda broj 5. postane točka dnevnog reda broj 4., točka dnevnog reda pod brojem 6. postane 
točka dnevnog reda broj 5., točka dnevnog reda pod brojem 7. postane točka dnevnog reda broj 6., 
točke dnevnog reda 8. – 15. ostaju nepromijenjenog redoslijeda. 
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GLASANJE: 

Jednoglasno je usvojen 

Prijedlog izmjena dnevnog reda  

Izmijenjeni dnevni red: 

1. Informacija o postupku otkupa stečajne mase iza Preda Rijeka d.o.o. u stečaju 
 

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
3. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 
 
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu  
 
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Kastva za 2017. godinu 
 
6. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2017. godinu 
 
7.1.  Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske  

godine 2016/2017.  
 
7.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2017/2018. godinu 
 
7.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2017/2018. 
 
8. Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu – prvo čitanje 
 
9. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
 
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova usluge tekućeg i Investicijskog 

održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem 
ugovora 

 
11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Grada Kastva 
 
12. Izbor članova Savjeta mladih Grada Kastva 
 
13. Imenovanje članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
14. Stanje sigurnosti za rujan i listopad 2017. godine 
 
15. Vijećnička pitanja 

 
 
GLASANJE:  
 
Dnevni red usvojen je jednoglasno.  
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Usvajanje zapisnika 
 
GLASANJE: 
 
Sa 16 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN usvojen je  
Zapisnik s 4. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 26. listopada 2017. godine  
 
 
AD 1.) Informacija o postupku otkupa stečajne mase iza Preda Rijeka d.o.o. u stečaju 
 
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi vijeća Marin Rančić, Josip Gabrić, Tomislav Špoljarić i Vjekoslav 
Rubeša.  
 
Primljena je na znanje 
Informacija o postupku otkupa stečajne mase iza Preda Rijeka d.o.o. u stečaju 
 
 
AD 2.) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Eleonora Kontuš, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić i Tomislav Špoljarić, viši stručni suradnik za 
upravne poslove i sustave upravljanja podacima Vedran Padovan i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE: 
 
S 10 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN usvojene su  
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
 
AD 3.) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Eleonora Kontuš, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marin Rančić i Josip Gabrić, zamjenici gradonačelnika Dean 
Jurčić i Dalibor Ćiković. 
 
Potrebno je dostaviti pisani odgovor članu Vijeća Marinu Rančiću s analizom spomeničke rente, 
odnosno o razrezu i naplati za gradski proračun. 
 
GLASANJE: 
 
S 15 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je  
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 
 
 
 
AD 4.) Prijedlog II. 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. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davor Jurčić i zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić. 
 
Potrebno je dostaviti pisani odgovor članu Vijeća Davoru Jurčiću, na pitanje koliki su bili troškovi I. 
Faze izgradnje igrališta „Na Brdeh“. 
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GLASANJE: 
S 12 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN usvojene su 
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Kastva za 2017. godinu 
 
 
AD 5.) Prijedlog II. 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. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Vjekoslav Rubeša. 
 
GLASANJE: 
 
S 12 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN usvojene su  
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 
za 2017. godinu 
 
 
AD 6.) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru 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: 
 
S 12 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN usvojen je  
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. 
godinu 
 
Sjednicu gradskog Vijeća napustio je predsjednik Vijeća Zemir Delić, a predsjedanje sjednicom Vijeća 
preuzeo je potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović. 
 
 
AD 7.1.) Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju 

školske  godine 2016/2017.  
 

AD 7.2.) Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2017/2018. 
godinu 

 
AD 7.3.) Školski kurikulum za školsku godinu 2017/2018. 
 
Uvodno obrazloženje za točke 7.1., 7.2., 7.3. dala je Sandra Krpan, ravnateljica OŠ Milan Brozović 
Kastav. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Josip Gabrić, Mirella Mladin, Vjekoslav 
Rubeša i Šehrizad Begić, potpredsjednici Vijeća Hrvoje Perić i Ivica Lukanović te gradonačelnik Matej 
Mostarac. 
 
Na zahtjev potpredsjednika Vijeća Hrvoja Perića potrebno je dostaviti podatke o broju popravnih ispita 
po predmetima, za školsku godinu 2016/2017. 
 
Na zahtjev člana Vijeća Davorina Šimunovića, potrebno je ispitati mogućnost zaštite prostora i imovine 
ispred OŠ Milan Brozović u noćnim satima vikendom. 
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Primljeno je na znanje  
Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske  godine 
2016./2017. 
 
Primljen je na znanje 
Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2017/2018. godinu 
 
Primljen je na znanje  
Školski kurikulum za školsku godinu 2017/2018. 
 
 
AD 8.) Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu – prvo čitanje 
 
Uvodno obrazloženje dali su Eleonora Kontuš, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun i 
gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša, Davorin 
Šimunović i Mirela Smojver, potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović i zamjenici gradonačelnika Dalibor 
Ćiković i Dean Jurčić. 
 
Sjednicu Gradskog Vijeća napustio je član Vijeća Josip Gabrić. 
 
Primljen je na znanje  
Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu – prvo čitanje 
 
 
AD 9.) Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Mirela Smojver, Tomislav 
Špoljarić i Marin Rančić, potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović, pročelnica Upravnog odjela za opće, 
pravne i poslove lokalne samouprave Vesna Orlić te zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić. 
 
GLASANJE: 
 
S 8 glasova ZA,  6 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN usvojena je  
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada 
 
 
AD 10.)  Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova usluge tekućeg i Investicijskog 

održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem 
ugovora 

 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davorin Šimunović. 
 
GLASANJE: 
 
S 12 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN usvojena je  
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova usluge tekućeg i Investicijskog održavanja sustava 
odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem ugovora 
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AD 11.)  Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 
Grada Kastva 

 
Uvodno obrazloženje dala je Ivana Spajić, zamjena za višu stručnu suradnicu za opće, kadrovske i 
imovinsko-pravne poslove. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davorin Šimunović. 
 
Jednoglasno je usvojena 
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije. 
 
 
AD 12.) Izbor članova Savjeta mladih Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Neva Andonov Lipovac, tajnica. 
 
Radi tajnog glasanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Kastva, napravljena je pauza sjednice 
Gradskog Vijeća u trajanju 5:00 minuta. 
 
GLASANJE: 
 
Nakon prebrojavanja listića, utvrđeno je 14 važećih i 1 nevažeći listić. U Savjet mladih Grada Kastva 
izabrani su: 
 
1. Luka Berač, zamjenica Žana Jurčić 
2. Alan Rolc, zamjenik Dajan Delić 
3. Marlan Dubrović, zamjenik Borna Buzarinov 
4. Marta Despotović, zamjenik Andrija Despotović 
5. Patricia Meandžija, zamjenica Vanesa Meandžija 
6. Sven Sušanj, zamjenica Nora Reinić 
7. Klara Car, zamjenica Paola Car 
 
 
AD 13.) Imenovanje članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Mirella Mladin, članica Vijeća. 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su razriješeni članovi 
Mandatne komisije izabrani na konstituirajućoj sjednici u sastavu: 
 
1. ANA SARŠON  - predsjednica 
2. JOSIP GABRIĆ – zamjenik predsjednice 
3. MARIN RANČIĆ – član 
4. ARSEN JARDAS – član 
5. DAVID MAROT – član 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Mandatne komisije u sastavu:  
 
1. ANA SARŠON  - predsjednica 
2. JOSIP GABRIĆ – zamjenik predsjednice 
3. DAVID MAROT – član 
4. MARIN RANČIĆ – član 
5. DAVORIN ŠIMUNOVIĆ – član 
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GLASANJE: 
Jednoglasno su razriješeni članovi 
Odbora za Izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i međunarodnu suradnju izabrani na konstituirajućoj sjednici u sastavu 
 
1. MIRELLA MLADIN - predsjednica 
2. MELITA BRATOVIĆ – zamjenica predsjednice 
3. DAVORIN ŠIMUNOVIĆ – član 
4. BOJAN FRLAN – član 
5. VLADO VILFAN – član 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za izbor i imenovanja u sastavu:  
 
1. ARSEN  JARDAS – predsjednik 
2. MELITA BRATOVIĆ – zamjenica predsjednika 
3. VLADO VILFAN – član 
4. BOJAN FRLAN – član 
5. MARIJO RUBEŠA – član 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su razriješeni članovi 
Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost izabrani na konstituirajućoj sjednici u 
sastavu 
 
1. MIRELA SMOJVER - predsjednica 
2. TOMISLAV ŠPOLJARIĆ – zamjenik predsjednice 
3. VJEKOSLAV RUBEŠA – član 
4. ŠEHRIZAD BEGIĆ – član 
5. DAJAN DELIĆ – član 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu:  
 
1. MIRELA SMOJVER - predsjednica 
2. TOMISLAV ŠPOLJARIĆ – zamjenik predsjednice 
3. DAJAN DELIĆ – član 
4. ANDREA VUKAS – članica 
5. VJEKOSLAV RUBEŠA – član 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u sastavu:  
 
1. JOSIP GABRIĆ - predsjednik 
2. SANJA RADULIĆ – zamjenica predsjednika 
3. ROBERT JELOVICA – član 
4. BORNA BUZARINOV – član 
5. HRVOJE PERIĆ – član 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za turizam, suradnju s JLP(R)S i međunarodnu suradnju u sastavu:  
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1. MIRELLA MLADIN - predsjednica 
2. STELLA GABRIĆ – zamjenica predsjednice 
3. ŽELJKO ROLIH – član 
4. JOSIP JARDAS – član 
5. JASNA TIJAN – članica 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za sport i tjelesnu kulturu u sastavu:  
 
1. BOJAN MARČIĆ - predsjednik 
2. PETAR SINKO – zamjenik  predsjednika 
3. JURICA BADANJAK – član 
4. IVICA PRSKALO – član 
5. LORIS RAŠPOLIĆ – član 
 
 
GLASANJE: 
S 14 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN imenovani su članovi 
Odbora za kulturu i tehničku kulturu u sastavu:  
 
1. DAVOR JURČIĆ - predsjednik 
2. RENATO STANKOVIĆ – zamjenik  predsjednika 
3. ŠEHRIZAD BEGIĆ – član 
4. IRINA GREGOV – članica 
5. MARKO BRAŠNIĆ – član 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju u sastavu:  
 
1. ANTO VRANJIĆ - predsjednik 
2. MELITA BRATOVIĆ – zamjenica  predsjednika 
3. PETRA ANIĆ – članica 
4. SIDONIJA ŠKOFIĆ – članica 
5. MANDA MATIĆ – članica 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi u 
sastavu:  
 
1. LEON KUNIŠEK - predsjednik 
2. VESNA SLIJEPČEVIĆ – zamjenica  predsjednika 
3. AGNEZA GRGURINA – članica 
4. ANTE ŠKROBONJA – član 
5. BRANKA LUČIĆ – članica 
 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno su imenovani članovi 
Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača u sastavu:  
 
1. ROBERT ŠPILJAK - predsjednik 
2. BRANKO GRAŠO – zamjenik  predsjednika 
3. ANŽE BUTINAR – član 
4. VEDRAN GRŽINIĆ – član 



10 
 

IRENA KUKURIN – članica 
 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović konstatirao je da su izabrana radna tijela Gradskog 
Vijeća Grada Kastva. 
 
 
AD 14.)  Stanje sigurnosti za rujan i listopad 2017. godine 
 
Prima se na znanje 
Stanje sigurnosti za rujan i listopad 2017. godine 
 
 
AD 15.)  Vijećnička pitanja 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović komentira kako nije dobio odgovor na vijećničko pitanje vezano uz 
dovoz i nasipavanje materijala na groblje, postavljeno na prethodnoj sjednici Gradskog Vijeća. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara kako se odgovor na postavljeno pitanje nalazi u 
materijalima, u vijećničkim pitanjima. 
Član Vijeća Davorin Šimunović komentira kako nije vidio odgovor, te postavlja pitanje vezano uz 
dimnjačara, odnosno na koji način će se riješiti trenutna situacija i koga zvati ukoliko je nekome 
potreban dimnjačar. Dodaje da postoje situacije, u kojima dimnjačari ne žele doći iz Rijeke u grad u 
kojem nema ugovora o koncesiji jer se isti boje da će biti tuženi. 
Pročelnicu Vesnu Orlić zanima da li vijećnik Šimunović ima informaciju zašto se dotični nisu prijavili 
na natječaj. 
Vijećnik Davorin Šimunović odgovara kako je to radi previše posla, ili kako je to radi premale 
naknade. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara kako dimnjačari na tržištu sami određuju cijenu. 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović dodaje kako dimnjačari daju Gradu određeni postotak od 
realizacije.  
Pročelnica Vesna Orlić dodaje, da uz visoku cijenu usluge, dimnjačari moraju više platiti Gradu.  
Članica Vijeća Mirela Smojver dodaje da u slučaju izvanredne situacije, od Grada se može zatražiti 
suglasnost kako bi dimnjačar iz Rijeke mogao doći u Kastav i intervenirati, u slučaju kada ne postoji 
koncesionar. 
Vijećnik Davorin Šimunović moli da se stavi obavijest na autobusne stanice Grada kako bi se to 
objasnilo i ostalim građanima Kastva. 
Gradonačelnik Matej Mostarac dodaje da je Grad spreman dati generalnu suglasnost, ali da se prvo 
treba provjeriti da li je to dopušteno, budući da Grad trenutno nema koncesionara jer se nitko nije javio 
na natječaj. 
Pročelnica Vesna Orlić dodaje kako Ministarstvo financija nije suglasno sa davanjem takve vrste 
suglasnosti. 
Članica Vijeća Mirela Smojver dodaje kako to nije mjera za rješavanje nastalog problema, već samo 
za urgentne situacije. 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović dodaje kako je ozbiljan zadatak gradskoj Upravi pronaći 
dimnjačara koji bi se prijavio na natječaj.  
 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović moli da se dostave podaci o svim troškovima koje Grad ima po 
pitanju vrtića, za dijete koje je u vrtiću Grada ili nekom drugom vrtiću u Rijeci odnosno privatnom vrtiću 
u Kastvu. 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović postavlja pitanje da li je vijećničko pitanje jasno. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je, te kako će biti dostavljena ekonomska cijena vrtića. 
 
 
Člana Vijeća Marina Rančića zanima autobusna stanica, za autobus koji vozi iz Opatije prema 
Kastvu, odnosno da li će se osigurati autobusna stanica između Tometića i Kastva. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara kako je činjenica da stajalište u Belićima dolazi 
nakon Kastva, te kako autobus vozi na relaciji Matulji-Kastav-Tometići-Šporova jama-centar Kastva-
Belići-Spinčići-Trinajstići-dalje prema Opatiji. 
Član Vijeća Marin Rančić dodaje da ne zna koliko treba čekati do Belića. 
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Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić dodaje da ne bi trebalo čekati, budući da vozni red ide jedan za 
drugim, te kako se sagledava cjelokupna situacija javnog prijevoza na području Grada Kastva i kako 
će biti promjena. Dodaje, da je trenutna situacija takva, da onaj tko putuje do Belića iskrcava se nakon 
Kastva. 
 
 
Član Vijeća Marin Rančić spominje kako je održan sastanak ugostitelja na temu Adventa u Kastvu, na 
kojeg nije bio pozvan. 
Vijećnika zanima tko to organizira, budući da niti Turistička zajednica Kastva nije bila upoznata sa 
sastankom. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara kako je održan sastanak te će provjeriti zašto nije vijećnik 
Rančić bio pozvan. 
 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović dodaje kako se u materijalima nalazi prijedlog za dodjelu 
nagrada PGŽ, koji je otvoren do 14. prosinca 2017. godine. 
 
 
Član Vijeća Melita Bratović komentira kako stanari gornjeg dijela Kastva pitaju da li je moguće 
postaviti dva lokota, kako se ne bi pomicala željeza koja stoje ispod Volte, budući da ih pomaknu 
djeca, a potom ljudi koji prolaze automobilom zagrebu ista. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara kako je moguće postaviti lokote na željeza, koje se 
nalaze ispod Volte. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović komentira kako je pregledao dani odgovor na vijećničko pitanje u 
vezi dovoza i nasipavanja materijala na groblje. 
Vijećniku je jasno kako postoji potpisani ugovor sa DUUDI-em o darovanju viška materijala, te ga 
zanima temeljem kojeg projekta se 10 000 m3  materijala ugrađuje na lokaciji novog groblja, te moli da 
se sukladno Članku 3. Odluke o darovanju propisana evidencija dostavi i njemu. 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović zamolio je vijećnika Šimunovića da postavi konkretno pitanje, 
budući da se ne radi o ugrađivanju materijala nego trenutnom deponiranju na donji plato, dok je gornji 
plato izniveliran na kotu gdje će se zidati grobnice, a navedeni materijal će se iskoristiti da se zaspe 
oko svih grobnica. 
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković komentira kako dovezeni materijal nije sabijan, nego je 
privremeno deponiran. U prvoj fazi izgradnje grobnica taj materijal će biti iskorišten za zasipavanje 
istih grobnica, te će u zasipavanju kroz svu gradilišnu dokumentaciju biti dokazana njegova ugradnja. 
Potpredsjednik Vijeća Ivica Lukanović ističe da tako treba napisati i odgovor. 
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković dodaje kako će materijal biti ugrađen, dok je sada 
privremeno deponiran, te kako su to dvije zakonski različite stvari. 
Gradonačelnik Matej Mostarac dodaje kako će biti dostavljene tražene informacije i kako će sve još 
jednom biti pojašnjeno. 
 
 
Sjednica je završila u 22:00 sata. 
 
 
Zapisničar:              Potpredsjednik Gradskog vijeća 
 
Radojka Ravnić, ing.              Ivica Lukanović, dipl. ing. građ. 
 
 
 
 


