
                    
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/20-01/05 

URBROJ:2170-05-06/1-20-3 

Kastav, 29. svibnja 2020. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 28. svibnja 2020. godine u 19:00 sati 

u Domu Braće Matešić, Kastav, Šporova jama 2 

 

Prisutni Vijećnici: Zemir Delić, Mirela Smojver, Stanko Vučetić, Arsen Jardas, Šehrizad Begić, 

Ana Saršon, Mirella Mladin, David Marot, Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, Marin Rančić, 

Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić i Davorin Šimunović  

 

Opravdano odsutni: Sanjin Rubeša i Hrvoje Perić  

 

Neopravdano odsutan: Davor Jurčić 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Zamjenici gradonačelnika: Dean Jurčić i Dalibor Ćiković 

 

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 

- Ana Milošević, dipl.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove 

- Ivona Jurčić, 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: 

- Dalibor Babić, privremeni pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša savjetnik za komunalni sustav i gradnju 

 

Sjednici prisustvuje 14 Vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljana. 



Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva  

2. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu  

3. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva   

    za 2020. godinu 

4. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada  

    Kastva za 2020. godinu 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav 

6. Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka u 2020. godini  

7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na   

    području Grada Kastva u predškolskim ustanovama 

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica  

    uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada Kastva 

10. II. izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada   

      Kastva 

11. Nagrade Grada Kastva u 2020. godini 

11.1. Dodjela priznanja Grada Kastva u 2020. godini 

11.2. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinu 

11.3. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djelo 

11.4. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za počasnog građanina 

11.5. Dodjela javnog priznanja posmrtno fizičkoj osobi  

12. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za veljaču, ožujak i travanj  

13. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 29. sjednicu Gradskog vijeća 

 

Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa  12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je 

Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 24. travnja 2020. godine. 

 

Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa  12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je 

Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 17. travnja 2020. godine. 



AD 1.) Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dao je Mladen Šćulac, zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-

goranske županije. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, David Marot, potpredsjednica 

Gradskog vijeća Mirela Smojver, gradonačelnik Matej Mostarac i zapovjednik Vatrogasne 

zajednice Primorsko-goranske županije Mladen Šćulac. 

 

Sukladno uputi Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost preambula Odluke  

 

„Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'', broj 92/10), 

članka 3. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117,01, 36/02, 96/03, 139/04, 

174/04, 38/09 i 80/10) te članka 30. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ br. 4/18 i 36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ br. 05/20), Gradsko vijeće Grada 

Kastva, na __ sjednici održanoj dana _________ godine, donosi“ 

 

mijenja se na način da glasi  

 

„Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'', broj 92/10), te 

članka 30. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/18 i 

36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ br. 05/20), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 29. 

sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donosi“ 

 

Predlagatelj Odluke prihvatio je prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena   

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva. 

 

AD 2.) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj i Matej Mostarac, gradonačelnik. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marin Rančić, Vjekoslav Rubeša, Mirella Mladin, 

Šehrizad Begić, Josip Gabrić, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i gradonačelnik Matej 

Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesene su 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu. 

 

 

 

 



AD 3.) I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području   

             Grada Kastva za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesene su   

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području  Grada Kastva 

za 2020. godinu. 

 

AD 4.) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

            Grada Kastva za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi je sudjelovao Vijećnik Josip Gabrić. 

 

Vijećnik Josip Gabrić moli da se Vijećnicima dostavi usporedba Programa održavanja i 

Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 

da se vidi razlika. 

 

GLASANJE:  

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesene su  

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Kastva za 2020. godinu. 

  

AD 5.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav 

 

Uvodno obrazloženje dali su Dalibor Babić, dipl.ing.građ., v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša i Matej Mostarac, gradonačelnik. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Irena Kukurin Barić, Arsen Jardas, 

Davorin Šimunović, Ana Saršon, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, zamjenici 

gradonačelnika Dean Jurčić i Dalibor Ćiković i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

Vijećnik Vjekoslav Rubeša predlaže da se članak 4. Odluke 

 

„Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja kada nastane potreba za ukopom 

pokojnika ili, neovisno o potrebi za ukopom, ukoliko postoji dovoljan broj slobodnih grobnih 

mjesta na groblju.“ 

 

promijeni tako da glasi  

 



„Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja.“ 

 

Predlagatelj Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav prihvatio je predložene 

izmjene. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav. 

 

Gradonačelnik Matej Mostarac poziva Vijećnike da dostave svoje prijedloge za naziv novog 

groblja „Žegoti“ u gradsku upravu kako bi se na temelju prikupljenih prijedloga moglo 

glasovati za novi naziv groblja. 

 

AD 6.) Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO su donesene 

Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka u 2020. godini. 

 

AD 7.) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Josip Gabrić, potpredsjednica 

Gradskog vijeća Mirela Smojver, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i gradonačelnik 

Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donesen je  

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

 

AD 8.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s  

             prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama 

 

Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela 

za opće poslove i društvene djelatnosti. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davorin Šimunović, Irena Kukurin Barić, Stanko 

Vučetić, Melita Bratović, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, pročelnica Upravnog 

odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Biljana Maljković Jakovac i pročelnik Upravnog 

odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović.  

 



GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na 

području Grada Kastva u predškolskim ustanovama. 

 

AD 9.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje ekonomskih  

             posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela 

za opće poslove i društvene djelatnosti. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, Josip Gabrić, 

Mirella Mladin i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 12 glasova ZA i 2 glasova SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica 

uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada Kastva. 

  

AD 10.) II. Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela 

Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dala je Ana Milošević, dipl.iur., viša stručna suradnica za pravne 

poslove. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marin Rančić, Šehrizad Begić, Vjekoslav Rubeša, 

Davorin Šimunović, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, zamjenik gradonačelnika 

Dalibor Ćiković i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesene su 

II. Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada 

Kastva. 

 

AD 11.) Nagrade Grada Kastva u 2020. godini 

 

11.1. Dodjela priznanja Grada Kastva u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 

 

Odbor za izbor i imenovanja predlaže da naziv  

 

„O D L U K U o dodjeli Priznanja Grada Kastva za 2020. godinu“ 

 

glasi  

 

„O D L U K U o dodjeli Priznanja Grada Kastva“ 



 

Predlagatelj Odluke prihvatio je predložene izmjene. 

 

Kako nije bilo rasprave prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena Odluka o dodjeli priznanja Grada Kastva u 2020. godini 

Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav. 

 

11.2. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinu 

 

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 dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinu Božici 

Zupičić. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2020. godinu Eugenu 

Tončiniću. 

 

11.3. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djelo 

 

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 dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djelo 

Cvjetani Miletić. 

 

11.4. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za počasnog građanina 

 

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 dodjeli nagrade Grada Kastva za počasnog građanina 

Suzani Antič. 

 

11.5. Dodjela javnog priznanja posmrtno fizičkoj osobi 

 

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 dodjeli javnog priznanja posmrtno fizičkoj osobi pok. 

Dragoljubu Cvjetkoviću. 

 

AD 12.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za veljaču, ožujak i travanj 

 

Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za veljaču, ožujak i travanj primljeni 

su na znanje. 

 

AD 13.) Vijećnička pitanja  

 

Član Vijeća Vjekoslav Rubeša postavlja pitanje za prolazak kamiona s obzirom da su 

postavljeni stupići koji bi trebali onemogućiti prolazak kamiona velike tonaže za potrebe 

Avangard gradnje. Ukazuje na probleme ispiranja cisterne te kako voda otječe u oborinske 

kanale, pucanje cijevi, uništavanje privatne imovine.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je Grad do postavljanja stupića u nekoliko navrata 

kontaktirao policiju zbog nepoštivanja uvjeta od strane izvođača, ali policija svaki put nije 

izvršila uvid na teren. Nakon postavljanja stupića Grad je zaprimio jedan službeni zahtjev od 

strane izvođača i rečeno je da je dozvoljen prolazak jednog manjeg kamiona sa tri osovine 

napunjen do pola. Ističe kako je netko skinuo stupiće te da se isto istražuje. Grad će i dalje 

pokušavati rješavati navedenu problematiku. Ukoliko je potrebno Grad će dostaviti pisani 

odgovor. 

Član Vijeća Marin Rančić daje informaciju da je čuo da su stupići ukradeni.  

Gradonačelnik Matej Mostarac poziva da se sve učinjene štete prijave jer u Ugovoru stoji da 

se sva šteta na javnoj ili privatnoj imovini mora sanirati o trošku izvođača. 

Član Vijeća Šehrizad Begić ističe da se sva šteta mora sanirati. 

 

Član Vijeća Vjekoslav Rubeša iznosi svoje nezadovoljstvo radom Stožera civilne zaštite iz 

razloga što niti jedna obavijest o pandemiji COVID-19 nije stavljena na oglasnu ploču Grada 

kao ni broj Stožera te smatra da se šetnica u kastavsku šumu nije smjela zatvoriti ili ako se je 

već zatvorila za to je trebalo donijeti posebnu Odluku. Ukoliko Odluka o zatvaranju šetnica 

postoji moli da mu se ista dostavi. Zanima ga da li je Grad zadovoljan radom Stožera civilne 

zaštite Grada Kastva? 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je Grad zadovoljan radom Stožera civilne zaštite 

Grada Kastva te da su to situacije kada se Odluke moraju donositi u kratkom roku. Grad je 

pratio upute Nacionalnog stožera civilne zaštite i reagirao temeljem njih.  

 

Članicu Vijeća Melitu Bratović zanima da li je Grad dijelio građanima maskice za vrijeme 

pandemije COVID-19 jer je zaprimila tu informaciju. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je po 50 komada maskica podijeljeno Mjesnim 

odborima Grada Kastva za situacije ukoliko bi se oni našli u situaciji da moraju pomoći 

građanima.  

 



Članicu Vijeća Irenu Kukurin Barić zanima da li se planira sanacija zida pješačke staze u 

Belićima na mikrolokaciji zapadno od prometnice Belići-Brnini koji je već duže vrijeme srušen 

i nije u funkciji. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da za sada nije predviđena sanacija puta, ali da će se 

pripremiti procjena troškova za isti.  

 

Člana Vijeća Josipa Gabrića zanima u kojoj se fazi nalazi uređenje sportsko-rekreacijskog 

objekta te tko je projektant. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je projektant Pečarić consult d.o.o. i da su radovi 

za sportsko-rekreacijski objekt ugovoreni i izvode se.  

 

Predsjednika Gradskog vijeća Zemira Delića zanima da li će se održati svečana sjednica 

Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada te da li je donesena tehnička odluka za 

održavanje svečane sjednice. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je donesena odluka o održavanju svečane sjednice 

Gradskog vijeća sukladno uputama Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Sukladno 

uvjetima pozvano je 60  uzvanika. Prema programu održati će se polaganje vijenaca i svečana 

sjednica Gradskog vijeća.  

 

 

 

Tonski zapis sa 29. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 

https://youtu.be/mV3jaF9JfVk  

 

 

Sjednica je završila u 21:37 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                   Predsjednik Gradskog vijeća 

 

Ivona Jurčić, mag.oec.                    Zemir Delić, dipl.oec. 

     

Referent I. - Tajnik 

 

 

https://youtu.be/mV3jaF9JfVk

