
                    
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/20-01/06 

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

Kastav, 04. rujna 2020. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 02. rujna 2020. godine u 18:00 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, Sanjin Rubeša, Melita Bratović, Vjekoslav Rubeša, 

Davor Jurčić, Marin Rančić, Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić i Davorin Šimunović  

 

Opravdano odsutan: Hrvoje Perić  

 

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, mag.oec., referent I. - Tajnik 

 

Upravni odjel za financije i razvoj: 

- Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj 

 

Gosti: 

- Jozo Ćorić, zamjenik načelnika I. policijske postaje u Rijeci, 

- Saša Ukić, predstavnik tvrtke RUNE Crow d.o.o. 

 

Sjednici prisustvuje 12 Vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

 



Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine   

    Travnik 

2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2019. godinu 

2.1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec svibanj, lipanj i  

       srpanj 

3. Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine     

    Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana 

4. Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture na području Grada Kastva 

5. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kastav  

6. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog  

    plana  uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) 

8. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljima  

9. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada  

     Kastva 

10. Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do Crekvine  

11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 

      30. lipnja 2020. godine 

12. Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine  

13. Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić obavijestio je prisutne Vijećnike da predstavnici 

tvrtke MEDICOM d.o.o. nisu u mogućnosti prezentirati predloženu točku dnevnog reda 

Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine     

Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana stoga se ista povlači sa dnevnog reda 30. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Kastva te  će biti prezentirana na nekoj od nadolazećih sjednica. 

 

Dnevni red nakon povlačenja točke 3. glasi: 

 

1. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine   

    Travnik 

2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2019. godinu 

2.1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec svibanj, lipanj i  

       srpanj 

3. Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture na području Grada Kastva 

4. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kastav  

5. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog  

    plana  uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) 

7. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljima  

8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada  

     Kastva 

9. Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do Crekvine  

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 

      30. lipnja 2020. godine 



11. Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine  

12. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 30. sjednicu Gradskog vijeća. 

 

Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa  10 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je 

Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. svibnja 2020. godine. 

 

AD 1.) Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i   

            Općine Travnik 

 

Uvodno obrazloženje dala je Mirella Mladin, predsjednica Odbora za turizam, suradnju s 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Šehrizad Begić, Davorin Šimunović i gradonačelnik 

Matej Mostarac. 

 

Vijećnici Josip Gabrić i Melita Bratović stigli su na sjednicu Gradskog vijeća te sudjeluju u 

glasanju za točku 1. dnevnog reda i za druge točke. 

 

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

pravovaljane. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena   

Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Kastva i Općine 

Travnik. 

 

AD 2.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2019. godinu 

  

Uvodno obrazloženje dao je Jozo Ćorić, zamjenik načelnika I. policijske postaje Rijeka. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Josip Gabrić i zamjenik načelnika I. 

policijske postaje Rijeka Jozo Ćorić. 

 

Vijećnici Vjekoslav Rubeša i Stanko Vučetić stigli su na sjednicu Gradskog vijeća te sudjeluju 

u glasanju za točku 2. dnevnog reda i za druge točke. 

 



Sjednici prisustvuje 16 Vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

Vijećnik Davor Jurčić prenosi problem stanovnika koji žive u staroj jezgri i okolici te navodi 

kako su svjedoci prekršajnog djelovanja u ulici Put Vladimira Nazora. Po nerazvrstanoj cesti 

u toj ulici prolaze vozila do 40 tona nosivosti kako bi pristupili gradilištu u blizini centra 

Grada. Građani samog centra i susjedi više su puta kontaktirali prometnu policiju koja je 

rijetko izašla na teren. Zbog prolaska vozila velike tonaže na nekoliko obiteljskih kuća 

popucale su cijevi. Zanima ga da li postoji podatak koliko puta je policija izašla na teren, da li 

je ispisana koja kazna te da li se postupilo prema izvođaču radova ili vozaču. Navedeni 

problem traje već dva mjeseca te ističe da je dopuštena tonaža po nerazvrstanoj cesti 

dozvoljena do 7 tona.  

Zamjenik načelnika I. policijske postaje Rijeka Jozo Ćorić odgovara da je navedeni problem u 

nadležnosti prometne policije te da će prenijeti i dostaviti pisano očitovanje.  

Vijećnik Davor Jurčić ističe da je bilo oko 20-tak poziva građana prema policiji te da je policija 

jednom ili dvaput izašla na teren. 

Gradonačelnik Matej Mostarac se nadovezuje na izneseni problem te naglašava da je i Grad 

prijavio problem policiji. Pismeno će se dostaviti izvješće komunalnog redara o izlascima na 

teren i pozivima prema policiji. 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2019. godinu primljen je na 

znanje. 

 

AD 2.1.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec svibanj, lipanj i  

                srpanj 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec svibanj, lipanj i srpanj 

primljen je na znanje. 

 

AD 3.) Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture na području Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dao je Saša Ukić, predstavnik tvrtke RUNE Crow d.o.o. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Davor Jurčić, Josip Gabrić, Davorin Šimunović, 

Vjekoslav Rubeša i predstavnik tvrtke RUNE Crow d.o.o. Saša Ukić. 

 

Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture na području Grada Kastva primljen je na 

znanje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predložio je pauzu u trajanju od 10 min.  

Vijećnici su prihvatili prijedlog te se stanka održala u vremenu od 19:35 do 19:45 sati. 

 

AD 4.) Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kastav 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša i Josip Gabrić. 



 

GLASANJE:  

Sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kastav. 

 

AD 5.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu  

             djelatnost 

 

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 razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 

 

AD 6.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna  

             Urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav,  

             oznake N1-a (UPU 1) 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana  uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1). 

 

AD 7.) Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljima. 

 

AD 8.) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na  

             području Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

 



GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 

Kastva. 

 

AD 9.) Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do Crekvine 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

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

Mladin, Melita Bratović, Davorin Šimunović, Šehrizad Begić, Josip Gabrić, predsjednik 

Gradskog vijeća Zemir Delić, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić i gradonačelnik Matej 

Mostarac. 

 

Predlagatelj točke je predložio da se u članku 7. stavak 1.  

 

„fizičke osobe koje imaju prebivalište u Zoni i koje su vlasnici odnosno korisnici vozila, s 

ograničenjem do najviše dva vozila po kućanstvu“ 

 

promijeni tako da glasi 

 

„fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište u Zoni i koje su vlasnici odnosno korisnici 

vozila, s ograničenjem do najviše dva vozila po kućanstvu“ 

 

GLASANJE:  

Sa 8 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i  4 glasa SUZDRŽAN nije donesena  

Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do Crekvine. 

  

AD 10.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01.  

               siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesen je 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine. 

 

Vijećnici Mirella Mladin i Šehrizad Begić izašli te nisu sudjelovali u glasanju za točku 10. 

dnevnog reda. 

 

AD 11.) Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine  

 

Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine primljen je na 

znanje. 



AD 12.) Vijećnička pitanja  

 

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić iznosi informaciju vezanu za problem divljači u Belićima. 

Prenosi da se srne i mladunci provlače kroz žice te da žive na 5 metara od obiteljskih kuća. 

Smatra da treba poraditi na tome da se divljač premjesti u svoja staništa. Na području Šporove 

jame javlja se problem sa divljim svinjama. Kontaktirala je osobe koje žive na području 

Kraljevice i Bakra koji isto imaju problem sa divljim svinjama i srnama. Prenosi da se i druge 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bore sa istim problemima. Ima 

informaciju da je u tijeku dogovor sa istočnim dijelom grada i II. policijskom postajom da se 

pokuša pronaći neko rješenje za navedeni problem pa predlaže da se Grad Kastav sa 

susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Matuljima i Opatijom, koji 

se bore sa istim problemima divljači poveže i pokaže interes te da se problem pokuša riješiti.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da Grad radi na izradi Plana zaštite divljači za cijelo 

područje Grada Kastva te vjeruje da će se pomoću istoga pronaći rješenja i prijedlozi za 

rješavanje problema divljači.  

 

Član Vijeća Arsen Jardas prenosi problematiku gornjeg dijela Brnčići. Dio mještana smatra da 

je ograničenje za vozila 8 tona premalo, te smatraju da se tonaža treba povećati, dok se dio 

mještana s time ne slaže. Moli Grad da sagleda situaciju s obzirom da je dio mještana koji želi 

povećati tonažu najavio i peticiju. 

 

Član Vijeća Josip Gabrić postavlja pitanje za prostorno planiranje. Smatra nije na dovoljan 

način prostornim planovima predviđeno građenje izvan građevinskih zona te da se isto bazira 

isključivo na poljoprivrednim zonama. 

Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ćiković odgovara da je prema prostornom planu Grada 

predviđena rekonstrukcija unutar postojećih gabarita bez mogućnosti promjene i namjene. U 

narednom razdoblju planira se promjena Plana te se o istome može raspraviti. 

 

Člana Vijeća Davorina Šimunovića zanima da li je Grad nešto poduzeo kako bi se ubrzao 

završetak rekonstrukcije županijske ceste RZ Žegoti gdje je Grad suvlasnik tvrtke KD 

Vodovod i kanalizacija jer kako čuje zbog iste radovi kasne, a radnika nema danima.  

Smatra da se mladima treba omogućiti korištenje dječjih igrališta i da im se za to omoguće 

uvjeti. Pod uvjetima smatra rasvjetu na igralištima te sugerira da se postave tajmeri koji 

reguliraju javnu rasvjetu, a ne da djeca moraju sama paliti i gasiti svjetla.  Sugerira i redoviti 

obilazak i održavanje igrališta. Moli da mu se dostavi popis igrališta na području Grada 

Kastva. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je službeni rok koji imaju izvođači za završetak 

rekonstrukcije ceste RZ Žegoti 23. rujna 2020. godine. Radovi su započeli 17. veljače 2020. 

godine kada su došli prvi strojevi na teren. U obzir treba uzeti pandemiju koja se dogodila za 

vrijeme provođenja radova, ali bez obzira na to rokovi za sada nisu probijeni. Slaže se da je 7 

mjeseci dugo za izvođenje radova, ali vjeruje da je u Hrvatskoj odnosno Gradu Rijeci teško 

pronaći izvođača koji bi iste radove završio u kraćem roku. Kroz cijelo vrijeme provođenja 

radova vrši se izlazak na teren te su odrađeni brojni koordinacijski sastanci.  

Gradonačelnik Matej Mostarac za pitanje o dječjim igralištima odgovara da se ista redovito 

obnavljaju. Svake godine po dva tri puta kada god dođe neka prijava problem se sanira. 

Ukoliko postoji konkretni problem na nekom igralištu moli da se isti dostavi. Što se tiče javne 

rasvjete na igralištu bilo je većih problema, iako je činjenica je da ljudima koji žive u blizini 



igrališta smeta buka navečer kada se djeca okupljaju, ali s druge strane se slaže da je bolje da 

su djeca na igralištu nego negdje drugdje. Problem javne rasvjete na igralištu u zoni Školske 

sportske dvorane Matija Katalinić Kastav je riješen na način da je postavljen tajmer te kada 

neko treba koristiti igralište javna rasvjeta  se pali na poziv. Kada postoji organizirana želja za 

turnirom ili kada postoji potreba pojedinog kluba svjetlo će se moći upaliti, a kada im ono ne 

bude trebalo svjetlo će se ugasiti.  

 

Članica Vijeća Melita Bratović moli da se na dječjem igralištu ispod Fortice postavi kanta za 

smeće jer iste nema već mjesec dana.  

 

Član Vijeća Davor Jurčić moli da mu se dostave zapisnici komunalnog redara iz kojih je 

vidljivo postupanja prema narušavanju prometovanja u ulici Put Vladimira Nazora i prema 

Brninima. 

 

 

 

Tonski zapis sa 30. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 

https://youtu.be/TUwu7LBLD9o  

 

Sjednica je završila u 21:45 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:                   Predsjednik Gradskog vijeća 

 

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

     

Referent I. - Tajnik 

 

 

 

https://youtu.be/TUwu7LBLD9o

