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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

  

 
KLASA:021-05/18-01/04 
URBROJ:2170-05-06/1-18-2 
Kastav, 27. lipnja 2018. 
 

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

 
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 
održane 27. lipnja 2018. godine u 18:00 sati 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3 
 
 
Prisutni vijećnici: Zemir Delić, Mirela Smojver, Arsen Jardas, Šehrizad Begić, Ana Saršon, Mirella 
Mladin, David Marot, Sanjin Rubeša, Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Marin Rančić, 
Tomislav Špoljarić, Davorin Šimunović, Josip Gabrić, Hrvoje Perić, Stanko Vučetić (nakon položene 
prisege pod točkom 1.) 
 
OSTALI PRISUTNI:  
 
Gradonačelnik: Matej Mostarac 
 
Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić, Dalibor Ćiković 
 
Ured gradonačelnika: 
- Neva Andonov Lipovac, mag. oec., savjetnica za odnose s javnošću i organizaciju događanja 
- Ivona Jurčić, mag.oec., vježbenik  
 
Upravni odjel za financije i razvoj: 
- mr.sc. Eleonora Kontuš, dipl.oec., v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i razvoj 
- Vedran Padovan, spec.publ.admin., viši stručni suradnik za upravne poslove i sustave upravljanja   
  podacima 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 
- Cvetka Šćepanović, mag. ing. aedif., v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni  
sustav i zaštitu okoliša 
 
Gosti: 
- Sanja Turk, voditelj izrade u Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske   
  županije 
- Duško Dobrila, pomoćnik ravnatelja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-   
  goranske županije 
- Miodrag Šarac, rukovoditelj razvoja i investicija u Liburnijskim vodama d.o.o. 
- Borna Buzarinov, član Vijeća Mjesnog odbora Rešetari 
 
Sjednici prisustvuje 16 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. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

     
     G R A D   K A S T A V 
      GRADSKO VIJEĆE 
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3. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša  

4. Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje 
realizacije EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske 
rivijere“                             

5. Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Kastva sa Zakonom o prostornom uređenju 
6. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 

7. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
8. Odluka o kupnji nekretnina: 

a) kuća s okućnicom na k.č. 3515 k.o. Kastav 
b) garaža s okućnicom na k.č. 3607 k.o. Kastav 

9. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Kastva za 2018. godinu 

10. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Grada Kastva za 
2018. godinu 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  
12. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna    Grada 

Kastva 
13. Odluka o zatvaranju groblja Kastav 
14. Odluka o potrebi izgradnje Gradskog groblja Žegoti 
15. Odluka o preimenovanju školske sportske dvorane 
16. Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta 

17. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec ožujak i travanj 2018. godine 
18. Vijećnička pitanja 

 
U raspravi sudjeluje član Vijeća Josip Gabrić. 

 
GLASANJE:  
S 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je  
Dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
Usvajanje zapisnika 
 
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN  usvojen je  
Zapisnik s 9. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 25. travnja 2018. godine. 
 
 
AD 1.) Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada     
               Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Ana Saršon, predsjednica Mandatne komisije. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Tomislav Špoljarić. 
 
GLASANJE: 
Jednoglasno je prihvaćen  
Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
Nakon prisege novog člana Gradskog vijeća Grada Kastva Stanka Vučetića sjednici prisustvuje 17 od 
17 vijećnika. 
 
 
AD 2.) Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

Uvodno obrazloženje dao je Zemir Delić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva. 

Kako nije bilo rasprave prešlo se na  
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GLASANJE: 
S 13 glasova ZA i 4 glasa SUZDRAŽAN donesena je  
Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća. 
 

AD 3.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje    

i zaštitu okoliša 

Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić i Josip Gabrić. 
 
GLASANJE: 
S 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 7 glasova SUZDRŽAN donesena je 
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje  i zaštitu 
okoliša. 
 
 
AD 4.) Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za  

sufinanciranje realizacije EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na 
području Liburnijske rivijere“ 

 
Uvodno obrazloženje dao je Miodrag Šarac, rukovoditelj razvoja i investicija u Liburnijskim vodama 
d.o.o. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Tomislav Špoljarić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena  
Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje 
realizacije EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske 
rivijere“. 
 
 
AD 5.) Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Kastva sa Zakonom o prostornom uređenju 
 
Uvodno obrazloženje dala je Sanja Turk, voditeljica izrade u Javnoj ustanovi Zavod za prostorno 
uređenje Primorsko-goranske županije 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Josip Gabrić, voditeljica izrade u Javnoj ustanovi Zavod za 
prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Sanja Turk, pomoćnik ravnatelja Javne ustanove 
Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Duško Dobrila i zamjenik gradonačelnika 
Dalibor Ćiković. 
 
GLASANJE: 
S 15 glasova ZA i 2 glasa PROTIV doneseno je  
Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Kastva sa Zakonom o prostornom uređenju. 
 
 
AD 6.) Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Eleonora Kontuš, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Davor Jurčić, Tomislav Špoljarić i 
gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Člana Vijeća Davorin Šimunović i predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić traže da se za sljedeću 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva konkretnim primjerima potkrijepi stavka Proračuna pod nazivom 
„ostali nespomenuti rashodi“ za rad Gradskog vijeća. 
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Član Vijeća Tomislav Špoljarić traži da se za sljedeću sjednicu Gradskoga vijeća pripremi analitički 
prikaz za stavku „tekuće donacije“ kroz cijeli Proračun. 
 
Član Vijeća Davor Jurčić izašao je prije početka glasanja te nije sudjelovao u glasanju po točki 6. 
 
GLASANJE: 
S 11 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je   
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu. 
 
AD 7.) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. 

 
Uvodno obrazloženje dala je Eleonora Kontuš, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i razvoj. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Tomislav Špoljarić, Vjekoslav Rubeša, Davor 
Jurčić, Marin Rančić, i Mirella Mladin, gradonačelnik Matej Mostarac, zamjenik gradonačelnika Dean 
Jurčić, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i potpredsjednici Gradskog vijeća Hrvoje Perić i Mirela 
Smojver. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predložio je pauzu u trajanju od 15 min.  
Vijećnici su prihvatili prijedlog te je određena stanka od 20,00 do 20,15 sati. 
 
Gradonačelnik Matej Mostarac predložio je da se pozicija 87.1. iz proračuna za 2018. godinu 
„Umjetnička djela - bista Milana Marjanovića“ preimenuje u „Umjetnička djela - bista“ te da ostane 
predloženi iznos. O izradi biste Milana Marjanovića raspravljat će se na nekoj od narednih sjednica 
Gradskog vijeća Grada Kastva. 
 
Član Vijeća Davor Jurčić vratio se prije početka glasanja točke 7. te sudjeluje u daljnjem glasanju. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić nakon pauze se nije vratio do glasanja te nije sudjelovao 
u glasanju po točki 7. 
 
GLASANJE: 
S 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donesene su  
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.  
 
 
AD 8.) Odluka o kupnji nekretnina: 

a) kuća s okućnicom na k.č. 3515 k.o. Kastav 
b) garaža s okućnicom na k.č. 3607 k.o. Kastav 

 
a) kuća s okućnicom na k.č. 3515 k.o. Kastav – Odluka o kupnji nekretnine 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, viši stručni suradnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Tomislav Špoljarić, Marin Rančić, Josip Gabrić, 
Vjekoslav Rubeša, Davorin Šimunović, Melita Bratović, Mirella Mladin, predsjednik Gradskog vijeća 
Zemir Delić, gradonačelnik Matej Mostarac, zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković i viši stručni 
suradnik za upravne poslove i sustave upravljanja podacima Vedran Padovan. 
 
Nako rasprave predlagatelj je povukao dio točke Odluka o kupnji nekretnina naveden pod 
podtočku a) kuća s okućnicom na k.č. 3515 k.o. Kastav. 
 
b) garaža s okućnicom na k.č. 3607 k.o. Kastav – Odluka o kupnji nekretnina 
 
Uvodno obrazloženje dao je Vedran Padovan, viši stručni suradnik za upravne poslove i sustave 
upravljanja podacima. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Gabrić, Tomislav Špoljarić, Mirella Mladin, Marin Rančić, 
Melita Bratović, Šehrizad Begić, Davorin Šimunović, Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša, predsjednik 
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Gradskog vijeća Zemir Delić, potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić, potpredsjednica Gradskog 
vijeća Mirela Smojver, zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić 
i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Potpredsjednik Gradskog Vijeća Hrvoje Perić vratio se prije početka glasanja te je sudjelovao u daljnjem 
glasanju. 
 
GLASANJE: 
Sa 16 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je  
Odluka o kupnji nekretnine: garaža s okućnicom na k.č. 3607 k.o. Kastav. 
 
 
AD 9.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Kastva za 2018. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša, zamjenik 
gradonačelnika Dalibor Ćiković i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić i članovi Vijeća Tomislav Špoljarić i Josip Gabrić izašli su 
prije početka glasanja. 
 
GLASANJE: 
S 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesene su    
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  
Grada Kastva za 2018. godinu. 
 
 
AD 10.) Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada   
             Kastva za 2018. godinu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić vratio se prije početka glasanja točke 10. te sudjeluje u 
daljnjem glasanju. 
 
Kako nije bilo rasprave prešlo se na 
 
GLASANJE: 
S 11 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesene su    
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Grada Kastva za 
2018. godinu. 
 
 
AD 11.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. 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 donesena je    
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
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AD 12.) Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna       
             Grada Kastva 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. pročelnica upravnog odjela za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena  
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Kastva. 
 
 
AD 13.) Odluka o zatvaranju groblja Kastav 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davor Jurčić. 
 
Članovi Vijeća Tomislav Špoljarić i Josip Gabrić vratili su se do glasanja točke 13. te  sudjeluje u daljnjem 
glasanju. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o zatvaranju groblja Kastav. 
 
 
AD 14.) Odluka o potrebi izgradnje Gradskog groblja Žegoti 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Davorin Šimunović, Tomislav Špoljarić, v.d. 
pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 
Odluka o potrebi izgradnje Gradskog groblja Žegoti. 
 
 
AD 15.) Odluka o preimenovanju školske sportske dvorane 
 
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Šehrizad Begić, Vjekoslav Rubeša, Davorin 
Šimunović, Mirella Mladin, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, potpredsjednik Gradskog vijeća 
Hrvoje Perić i gradonačelnik Matej Mostarac. 
 
GLASANJE: 
S 14 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je    
Odluka o preimenovanju školske sportske dvorane. 
 
 
AD 16.) Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta 
 
Uvodno obrazloženje dala je Cvetka Šćepanović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Josip Gabrić i v.d. pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka Šćepanović. 
 
GLASANJE: 
JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o uslugama tekućeg održavanja svih postojećih igrališta. 

 
AD 17.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec ožujak i travanj 2018. 

godine 
 
Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec ožujak i travanj 2018. godine 
primljeni su na znanje. 
 
 
AD 18.) Vijećnička pitanja 
 
Član Vijeća Davor Jurčić postavlja pitanje u vezi  parkiranja automobila kod trgovačkog centra Spar. Na 
mjestu predviđenom za prolaz pješaka, na jugoistočnoj strani, parkiraju su vozila te roditelji s djecom ne 
mogu prolaziti zbog parkiranih automobila. Smatra da treba postaviti odgovarajuće stupiće zbog zaštite 
djece i roditelja.  
Također, zanima ga zašto su na području Grada Kastva uklonjeni kontejneri za papir i plastiku, te tko 
ima pravo koristiti službene automobile koji su u vlasništvu Grada Kastva jer ima saznanja da službena 
vozila Grada Kastva koriste treće osobe. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara na pitanje vezano za nepropisno parkiranje automobila kod 
trgovačkog centra Spar. Odgovara da je upoznat s problematikom te smatra kako je problem potrebno 
riješiti te će se kontaktirati vlasnik jer je parking u privatnom vlasništvu. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara na pitanje vezano uz uklonjene kontejnere za papir i 
plastiku kako nema saznanja o navedenoj informaciji te da će se ista provjeriti. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara na pitanje vezano uz korištenje službenih automobila Grada 
Kastva kako će se informacija provjeriti jer svaki automobil ima svoju proceduru korištenja. 
 
Član Vijeća Vjekoslav Rubeša nadovezuje se na pitanje vezano uz uklonjene kontejnere za papir i 
plastiku. Smatra da je kontejnere uklonilo KD Čistoća, na temelju vlastitog interesa kako bi mogli 
uštedjeti u novonastaloj fazi prilagodbe. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Perić postavlja pitanje da li je moguće da se na području Dolnjih 
Turki kod igrališta postavi još jedan dodatni kontejner za miješani otpad jer postojeći jedan premalo i 
brzo se napuni bez obzira na često pražnjenje kontejnera.  
Također postavlja pitanje vezano za igralište u Dolnjim Turkima kako roditelji traže da se na igralište 
postave dvije klupice. Navodi kako je zahtjev već naveden u jednom od zapisnika Vijeća Mjesnog 
odbora Brnčići. Također ističe kako su mještani pronašli dva do tri terena na kojima bi se moglo izgraditi 
novo igralište. 
Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara na pitanje za postavu dodatnog kontejnera te smatra 
da komunalnom društvu Čistoća neće biti problem postaviti još jedan dodatni kontejner ako zaista postoji 
potreba. 
Što se tiče izgradnje novog igrališta u Donjim Turkima  dodaje kako su u razmatranju dvije opcije. Prva 
opcija je u zoni boćališta u Donjim Turkima koja se nalazi na privatnoj parceli, a druga opcija je parcela 
iznad Doma u Brnčićima koja je u vlasništvu Republike Hrvatske. Za sad još uvijek nije utvrđena 
konačna lokacija igrališta. 
Gradonačelnik Matej Mostarac se nadovezao kako će Grad Kastav izraditi financijski plan te ga uputiti 
prema Vijeću Mjesnog odbora Brnčići na daljnje razmatranje. 
 
Član Vijeća Šehrizad Begić upućuje na problem drobljenja kamenja iza benzinske postaje Tifon zbog 
velike prašine u zraku. 
 
Član Vijeća Arsen Jardas nadovezuje se na pitanje potpredsjednika Gradskog Vijeća Hrvoja Perića za 
izgradnju novog igrališta na području Doljnjih Turki te predlaže moguće lokacije izgradnje. 
Također, ukazuje kako su na području Jardasa uklonjeni kontejneri za otpad točnije kod kućnog broja 
87. Smatra da se zbog uklonjenih kontejnera na navedenoj lokaciji nagomilani otpad treba ukloniti. 
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Članica Vijeća Melita Bratović postavlja pitanje ako je moguće da se na dječjem igralištu ispod Fortice 
postavi kanta za smeće te kako smatra da na istom igralištu nedostaju klackalice. Ukazuje i na problem 
krivo okrenute tabele za pse na Crekvini. Također ju zanima kada će se postaviti voda kod vježbaone 
iza Crekvine. 
 
Član Vijeća Tomislav Špoljarić postavlja pitanje zašto se obilježavalo 25 godina Grada Kastva s obzirom 
da Grad Kastva ima dužu povijest. Zanima ga da li se može obilježiti i povijesna godina od kada Grad 
Kastav uistinu postoji. Zanima ga zašto se izvode radovi u Tuhtanima. 
V.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Cvetka 
Šćepanović i zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovaraju na pitanje za radove u Tuhtanima te 
obrazlažu kako HEP postavlja novi kabel. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara na pitanje vezano uz obilježavanje 25 godina Grada Kastva 
kako se je 2000. godine obilježilo 600 godina postojanja Grada Kastva, a ovogodišnjom proslavom 
obilježilo se postojanje Grada Kastva kao samostalne jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske 
od 1993. godine. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović ukazuje na probleme koji su navedeni u zapisnicima Vijeća Mjesnog 
odbora Brnčići (psi lutalice, grafitiranje, novi grafit NK Rijeke) te ukazuje da ideje koje su navedene u 
zapisnicima treba realizirati. Također postavlja pitanje novom članu Gradskog vijeća Stanku Vučetiću s 
obzirom na njegova saznanja kako obitelj Stanka Vučetića ima privatan vrtić pa ga zanima da li je član 
Vijeća Stanko Vučetić jedan od vlasnika vrtića obitelji Vučetić te da li ima određeni postotak u njegovu 
vlasništvu.  
Član Vijeća Stanko Vučetić odgovara kako je vlasnica vrtića njegova strina te da nije suvlasnik. 
 
Član Vijeća Davorin Šimunović postavlja pitanje vezano za snimanje filma koji se prikazivao na proslavi 
Dana Grada Kastva. Zanima ga tko je autor film te kolika je cijena filma. Također ukazuje na problem 
koji se odnosi na mali broj ljudi koji dolaze na polaganje vijenaca. 
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara na pitanje o filmu kako je autor Mateo Jurčić (Mateo 
videography) s kojim je sklopljen ugovor za snimanje filma o Gradu Kastvu koji će po završetku sve 
objediniti u jedan veći film koji će biti namijenjen za promociju Grada Kastva. Ugovorena cijena iznosi 
50.000,00 kn. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić ukazuje na zapisnik Odbora za kulturu i tehničku kulturu kako 
se mišljenje članova tog Odbora nije uzelo u obzir prilikom raspodjele sredstava udrugama koji koriste 
sredstva preko javnih potreba te kako financijski izvještaj o Beloj nedeji nisu nikada dobili. U jednom od 
zapisnika Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju sjednici je prisustvovala 
ravnateljica Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav Sandra Krpan koja je ukazala na manjak prostora 
od kada u školi djeluje Glazbeni odjel. Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić smatra kako treba 
pronaći novi prostor za Glazbeni odjel. 
Član Vijeća i predsjednik Odbora za kulturu i tehničku kulturu Davor Jurčić odgovara kako su dobili 
financijski izvještaj o Beloj nedeji te traži da se odgovori zašto njihovi prijedlozi nisu uvaženi po pitanju 
raspodjele sredstava udrugama koje koriste sredstva putem javnih potreba u kulturi. 
 
Član Vijeća Josip Gabrić ukazuje na zadnji zapisnik Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje 
i zaštitu okoliša u kojem su navedene prijave građana vezane za održavanje javnih površina, košnju 
trave, za sigurnost u prometu (otkloniti branik koji se nalazi na cesti u Kudejima) te kako pojedine osobe 
u Kudejima premještaju kontejnere između kućnog broja 76 i 78. 
 
Članica Vijeća Melita Bratovića obavještava sve prisutne da je u vrtiću počela raditi logopedica. 
 
 
Sjednica je završila u 23,00 sati. 
 
 
Zapisničar:              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Ivona Jurčić, mag.oec.       Zemir Delić, dipl.oec. 
Vježbenik 

 


