
                       
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/20-01/08 

URBROJ:2170-05-05/1-20-6 

Kastav, 26. studenoga 2020. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 26. studenog 2020. godine u 18:00 sati 

u Domu Braće Matešić, Kastav, Šporova jama 2 

 

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, Irena Kukurin Barić, Josip Gabrić i Hrvoje Perić 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Zamjenik 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 

 

Upravni odjel za financije i razvoj: 

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

 

Gosti: 

- Branko Kukurin 

- Senka Pilepić 

- Fendi Reljić 

- Zdenka Marot 

- Lea Marot 

 

Sjednici prisustvuje 15 Vijećnika od 17 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

 



Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Osnovna škola Milan Brozović Kastav 

1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske 

godine 2019./2020. 

1.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2020./2021. godinu 

1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. 

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

Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana 

3. Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu  

5. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu 

6.  Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu 

7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu  

8. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2021. godinu 

9. Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci  

10. IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 

11.  Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID – 19 

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godini 

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinu 

14. Izvještaj o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2020. godine 

15. Vijećnička pitanja 

 

Dopunjeni dnevni red glasi: 

 

1. Osnovna škola Milan Brozović Kastav 

1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske 

godine 2019./2020. 

1.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2020./2021. godinu 

1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. 

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

Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana 

3. Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu  

5. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu 

6.  Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu 

7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu  

8. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2021. godinu 

9. Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci  

10. IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 

11.  Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID – 19 

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godini 

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinu 

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

15. Izvještaj o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2020. godine 
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16. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 32. sjednicu Gradskog vijeća. 

 

Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća Vjekoslav Rubeša. 

 

GLASANJE:  

Sa  11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je 

Zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 29. listopada 2020. godine. 

 

U 18:07 sjednici Gradskog vijeća se pridružio vijećnik Davorin Šimunović, a u 18:14 Stanko 

Vučetić te sjednici Gradskog vijeća prisustvuje svih 17 vijećnika. 

 

AD 1.1.)  Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju 

školske godine 2019./2020. 

AD 1.2.) Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2020./2021. 

godinu 

AD 1.3.) Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. 

 

Uvodno obrazloženje dala je Sandra Krpan, ravnateljica Osnovne škole Milan Brozović 

Kastav. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Šehrizad Begić, Melita Bratović, Mirella Mladin, Josip 

Gabrić, Davor Jurčić, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić te ravnateljica Osnovne škole 

Sandra Krpan. 

 

Član Vijeća Davor Jurčić postavio je pitanje cijene nabavljenih maska za lice za školu. Kao 

odgovor prilaže se račun kojeg je ustupila ravnateljica škole, a iz kojeg je razvidno da cijena 

pojedine nabavljene maske za lice iznosi 12,00 kn. 

 

Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske godine 

2019./2020., Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2020./2021. 

godinu i Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. primljeni su na znanje. 

 

AD 2.) Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području 

Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana 

  

Uvodno obrazloženje dao je Marin Mijolović, predstavnik tvrtke Medicom d.o.o. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marin Rančić, Vjekoslav Rubeša, Hrvoje Perić, 

Davorin Šimunović, Davor Jurčić, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić, gradonačelnik Matej 
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Mostarac, predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić, potpredsjednica gradskog vijeća Mirela 

Smojver te predstavnik tvrtke Medicom d.o.o. Marin Mijolović. 

 

Član vijeća Vjekoslav Rubeša postavio je pitanje ukupne cijene izrade Studije opravdanosti 

uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i 

Općine Klana. Odgovor će se dostaviti pisanim putem.  

 

Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine 

Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana primljena je na znanje. 

 

AD 3.) Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

 

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

 

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

Šimunović, Marin Rančić, Hrvoje Perić, Davorin Šimunović, gradonačelnik Matej Mostarac, 

predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić i pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj 

Krešimir Vidović. 

 

GLASANJE:  

Sa 9 glasova ZA, 5 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesen je 

Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

 

AD 4.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

 

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

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davor Jurčić. 

 

GLASANJE:  

Sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 

 

AD 5.) Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu 

 

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

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća Vjekoslav Rubeša i pročelnik Upravnog odjela za financije 

i razvoj Krešimir Vidović.  

 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesen je 

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu 

 

  



AD 6.) Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. 

godinu 

 

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

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća Vjekoslav Rubeša. 

 

U 21:00 član Vijeća Marin Rančić napušta prostoriju i ne glasa za dotičnu točku. 

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesen je 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu 

 

AD 7.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. 

godinu 

 

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 5 glasova SUZDRŽAN donesen je  

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu 

 

AD 8.) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2021. godinu 

 

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

 

U 21:05 član Vijeća Marin Rančić vratio se u prostoriju te dalje sudjeluje u glasanju.  

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesen je  

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2021. godinu 

 

AD 9.) Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda 

u Rijeci 

 

Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, pročelnica Upravnog odjela za opće 

poslove i društvene djelatnosti.  

 

Gradski vijećnik Davor Jurčić je izašao iz prostorije i ne sudjeluje u glasovanju za ovu točku.  

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 



 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasa SUZDRŽAN donesen je Zaključak za 

Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci. 

 

AD 10.) IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dala je Biljana Maljković Jakovac, pročelnica Upravnog odjela za opće 

poslove i društvene djelatnosti.  

 

U raspravi je sudjelovao predsjednik gradskog vijeća Zemir Delić. 

 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesene su 

IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 

 

AD 11.) Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID-19 

 

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

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marin Rančić, Vjekoslav Rubeša, Davorin Šimunović, 

Josip Gabrić, Stanko Vučetić, Davor Jurčić, gradonačelnik Matej Mostarac, potpredsjednica 

Gradskog vijeća Mirela Smojver, predsjednik gradskog vijeća Zemir Delić i pročelnik 

Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

 

Sukladno raspravi Odluka se mijenja na način da se: 

- u članku 2. dodaje stavak dva koji glasi: 

o Zakupnici i ovlaštenici prava građenja iz stavka 1. ovog članka kojima je 

odlukom Vlade Republike Hrvatske ili Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske izrečena privremena obustava rada, oslobađaju se plaćanja 

zakupnine odnosno naknade za pravo građenja u cijelosti, za vrijeme trajanja 

obustave rada. 

 

- članak 5. mijenja na način da isti glasi: 

U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno – obrazovnog rada zbog 

izricanja mjere samoizolacije od strane nadležne epidemiološke službe čitavoj 

odgojno-obrazovnoj skupini u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor Kastav, Grad 

Kastav će snositi troškove obveze sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića 

umjesto korisnika vrtića – roditelja djece koja imaju prebivalište na području 

Grada Kastva, a koja su polaznici skupine kojoj je izrečena mjera samoizolacije, 

za vrijeme trajanja iste. 

 

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na korisnike vrtića – roditelje 

djece polaznike ostalih vrtića, koji ostvaruju sufinanciranje Grada Kastva.  

Mjera iz stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuje se od 01. studenog 2020. godine 

do 31. ožujka 2020. godine. 

 



Troškovi iz stavka 1. i 2. ovog članka isplatit će se dječjim vrtićima po 

dostavljenom dokazu o izrečenoj mjeri samoizolacije od strane nadležne 

epidemiološke službe čitavoj odgojno obrazovnoj skupini i po ispostavljenom 

računu, na teret Proračuna Grada Kastva. 

 

 

Sjednica je završila u 22:00 sata s obzirom na Odluku od 25. listopada 2020. godine o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 

okupljanja nalažu da javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati 

najdulje do 22 sata.  

 

Sukladno odluci predsjednika gradskog vijeća Zemira Delića, nastavak 32. sjednice 

gradskog vijeća održati će se sljedećeg dana, 27. studenog s početkom u 17:00 sati.  

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

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

Ana Saršon, Mirella Mladin, David Marot, Melita Bratović, Davor Jurčić, Marin Rančić te Irena 

Kukurin Barić, Davorin Šimunović, Vjekoslav Rubeša 

 

Odsutni Vijećnici: Sanjin Rubeša, Josip Gabrić i Hrvoje Perić 

 

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 

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

- Neva Andonov Lipovac, dipl.oec., savjetnica za odnose s javnošću i organizaciju događanja 

 

Upravni odjel za financije i razvoj: 

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

 

Gosti: 

- Branko Kukurin 

- Maja Širola Pean 

- Senka Pilepić 

- Fendi Reljić 

- Zdenka Marot 

- Lea Marot 

 

 



AD 11.) Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID-19 

– nastavak rasprave te glasanje  

 

U raspravi su sudjelovali članovi vijeća Davor Jurčić, Marin Rančić, Davorin Šimunović, Irena 

Kukurin Barić, Vjekoslav Rubeša, gradonačelnik Matej Mostarac, predsjednik gradskog vijeća 

Zemir Delić i pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

 

Član vijeća Marin Rančić zatražio je popis svih gradskih prostora te cijenu zakupa za iste. 

 

GLASANJE:  

Sa 8 glasova ZA i 6 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID-19 

 

AD 12.) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika.  

 

U raspravi su sudjelovali članovi vijeća Davor Jurčić, David Marot, Vjekoslav Rubeša, Mirella 

Mladin, gradonačelnik Matej Mostarac, zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić, predsjednik 

gradskog vijeća Zemir Delić.  

 

Temeljem postavljenih pitanja i diskusije gradskih vijećnika, svim vijećnicima će se dostaviti 

Izvješće o intervenciji Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke izvršenoj prilikom gašenja 

požara u Brninima.  

 

GLASANJE:  

Sa 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN usvojena je 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godini. 

 

AD 13.) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika.  

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća Davor Jurčić.  

 

GLASANJE:  

Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 5 glasova SUZDRŽAN usvojen je 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinu. 

 

 

AD 14.) Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do Crekvine 

 

Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik.  

 

U raspravi su sudjelovali članovi vijeća Vjekoslav Rubeša, Melita Bratović, Davorin 

Šimunović, Davor Jurčić, Marin Rančić, Mirella Mladin i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 



Na traženje vijećnika Davorina Šimunovića, gradskim vijećnicima će se dostaviti analiza broja 

vozila koji se trenutno nalazi u gradskoj jezgri te broja parkirnih mjesta koja će biti dostupna 

u gradskoj jezgri.  

 

GLASANJE:  

Jednoglasno je donesena 

Odluka o uređenju prometa od Trga Matka Laginje do Crekvine 

 

 

AD 15.) Izvještaj o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2020. godine 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec rujan primljen je na znanje. 

 

AD 16.)Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Davor Jurčić postavio je pitanje oko pomoći unesrećenicima koji su oštećeni u požaru 

na Brninima te oko usmjeravanja sredstava od organizacije manifestacije „Zadnje polne va 

Kastve“ prema oštećenoj gđi. Milevi Veljak. Pitanje je dali Grad Kastav može pomoći 

unesrećenoj u snošenju jednog dijela troškova? 

Gradonačelnik odgovara da će se iznos od 15.000 kn donirati za obnovu kuće, te će udruga 

koja je vodila manifestaciju „Zadnje polne va Kastve“ otvoriti žiro račun na koji će građani i 

poduzetnici moći uplaćivati dobrovoljne priloge. Pokušati će se iznaći i drugi modeli pomoći.  

 

Vijećnik Davorin Šimunović moli da se dostavi popis ugostitelja koji su u najmu Grada Kastva 

i koji je iznos najamnina koji oni uplaćuju u gradski proračun? Koliko je ugostitelja koji će na 

području Grada Kastva biti u potpunosti zatvoreni? 

 

Vijećnik Davorin Šimunović postavlja pitanje vezano uz oglasne ploče i službeni logo koji se 

koristi na oglasnim pločama: Zašto se na službenim tabelama Grada koje od prije postoje ne 

postoji službeni logo grada kastva prema zadanoj tipografiji; pojedine table su derutne pa se 

postavlja pitanje održavanja i čišćenja tabli. Također se postavlja pitanje tko je dizajnirao novije 

oglasne ploče, ovalne koje nisu adekvatne za plakate te su nefunkcionalne. 

 

Gradonačelnik odgovara da Mjesni odbori samoinicijativno iz svoga proračuna kupuju 

oglasne ploče, slaže se da stoga nisu ujednačene. Obratio se Mjesnom odboru sa inicijativom 

da s obzirom da ih je kupio Mjesni odbor da bi ih isti trebao i održavati.  

 

Vijećnik Vjekoslav Rubeša postavlja pitanje kada se će riješiti pitanje stupića u staroj gradskoj 

jezgri.  

Gradonačelnik odgovara da će učiniti sve da to bude što prije, ovisi o procesu nabave. Uložiti 

će se napori da to bude do kraja kalendarske godine.  

 

Vijećnik Vjekoslav Rubeša traži objašnjenje zapošljavanja dodatnog domara?   

Gradonačelnik odgovara da je dotični domar zaposlen na 4 sata, a zaposlena je osoba koja 4 h 

radi u Osnovnoj školi čiju plaću podmiruje Ministarstvo. Domar trenutno radi na održavanju 

sportske dvorane, a biti će i angažiran oko održavanja sportsko rekreacijskog centra. 



Vijećnica Irena Kukurin Barić postavlja pitanje dali postoji mogućnost organizacije tržnice 

Grada s obzirom na potrebe građana, a s obzirom na novu epidemiološku situaciju temeljem 

koje aktivnosti sa organizacijom sajma Zelenog Kastva moraju prestati.  

Gradonačelnik odgovara da se prijedlog može razmotriti, a smatra se da je pitanje usmjereno 

više u obliku inicijative.  

 

Vijećnik Davor Jurčić postavlja pitanje od Branka Kukurina za sječu stabala  

 

„Branko Kukurin 

Kastav, Belići 16 

098 368 949 

kukifoto@yahoo.com 

 

 

 

Gradonačelniče, 

Na nedavnom sastanku s građanima Kastva, na Crekvini, u vezi s parkiralištima i 

sječom stabala da bi se napravilo prostora za tribine, izjavili ste kako je utvrđeno da su stabla 

bolesna. 

Iz Vaše je rasprave bilo razvidno da ste dobro upućeni u taj projekt, pa Vas molim, da 

nam ovdje i sada kažete koji je to stručnjak dendrolog dao dijagnozu o bolesti te da li je 

ponuđena ikakva mogućnost liječenja tih stabala na Crekvini? Također, i mene  ostale 

građane, zanima kada je dana ta dijagnoza tj. ekspertiza i je li se „slučajno“ poklopila s tim 

projektom gledališta na Crekvini, bivšega gradonačelnika, projektom nebuloznim, ali očito 

njemu vrlo profitabilnim? 

Molim Vas, također, da mi dostavite u zakonskom roku tu „dijagnozu“, s potpisom, 

datumom i eventualno pečatom autora u papirnatom ili elektronskom obliku, kako bi se 

potražila dodatna, kompetentna, neovisna procjena zdravlja i eventualno liječenja tih stabala. 

 

U Kastvu, 26. 11. 2020.“ 

 

Član Vijeća Davor Jurčić moli da se Vijećnicima dostavi dopis Robertina Bilobrka.  

 

„U Kastvu, 25. studenog 2020. god. 

 

GRAD KASTAV 

Zakona kastafskega 3 

KASTAV 

 

n/p gradonačelnika i dogradonačelnika, gradskog vijeća  

 

 

Poštovani, 

 

mailto:kukifoto@yahoo.com


Obraćam Vam se nastavno na predstojeću sjednicu Gradskog vijeća na kojem će se između 

ostalog raspravljati i donositi odluke koje imaju dalekosežan učinak na kvalitetu života u Gradu 

Kastvu. 

 

Od svibnja ove godine priprema se donošenje odluke o uređenju prometa u staroj gradskoj 

jezgri, a sve u svrhu dovršenja pozornice na lokaciji Crekvina. Donošenju odluke prethodilo je 

javno savjetovanje na kojem sam sudjelovao zajedno sa zainteresiranim stanovnicima gradske 

jezgre i na kojem smo jasno predstavili svoj pogled na tematiku parkiranja i priprema lokacije 

Crekvina kao trajne pozornice za raznorazna događanja. Naime, navedena tema se kao i 

problemi komunalija i parkiranja provlači zadnja dva desetljeća kroz život stanovnika Grada 

Kastva i nisu novost. Također je jasno iskomunicirano da nitko od stanovnika stare jezgre nije 

protiv uređenja lokaliteta i privođenja svrsi pozornice na Crekvini. Međutim, isto tako Vam je 

jasno dano do znanja da je izvođenje takvih radova i donošenje odluka kojima se značajno 

smanjuje mogućnost funkcioniranja stanovnika i ionako narušena kvaliteta njihova života, 

moguće jedino uz prethodno rješenje problema koji ih muče, a koji ujedno predstavljaju i 

osnovne uvjete da bi buduća pozornica mogla funkcionirati.  

 

Naime, Vi kao predstavnici lokalne vlasti, kao da ste zaboravili svoje osnovne zadaće 

djelovanja, koje bi trebale biti usmjerene na razvoj lokalne infrastrukture - vodovoda i 

kanalizacije, struje, prometa, školstva, socijalne tematike, politike poticanja naseljavanja i sve 

ostalo za što ste birani na funkcije koje obnašate. Nerazumljiv je Vaš romantični pristup 

segmentu zabave i organiziranju raznoraznih događanja pod motom “cijeli grad je pozornica”, 

pri čemu zanemarujete sve infrastrukturne probleme koje grad muče desetljećima. Grad se u 

međuvremenu bavi otkupom kuća, otkriva nove građevinske lokacije tamo gdje ih nije bilo, 

omogućava gradnju podobnima, dakle - igra se poduzetnika. Poseban i nerazumljiv žar iskazan 

je u gradnji sportskih dvorana i sličnih objekata također bez pripremljene infrastrukture i studije 

održivosti - niče nam nova na lokaciji boćališta. Posebno bih istaknuo da Vi nemate ispriku za 

nemar u odnosu prema problemima sugrađana, dugotrajnost u rješavanju tih problema, te način 

vođenja gradskih politika u danas uobičajenom prigovoru političara prema političkim 

prethodnicima i naslijeđenom stanju - jer imate najduži kontinuitet u partijskom upravljanju u 

modernijoj svjetskoj povijesti. Dakle, ono što sada jest, vaše je djelo i kontinuitet.  

 

Osvrt na politiku je isključivo u svrhu ukazivanja na kontinuitet Vašeg djelovanja, a problemi 

koji se isto tako opetovano ističu su slijedeći: 

 

1. nepostojanje kanalizacije u velikom dijelu starog grada uključujući i područje 

predstavljene pozornice;  

2. nepostojanje protupožarnih hidranata koje je nužno postaviti na više lokacija u Gradu 

zbog nepristupačnosti objektima od strane vatrogasnih vozila (jučer je bio požar na 

Brninima, a vatrogasna vozila nisu mogla sat vremena pristupiti mjestu događaja);   

3. rješavanje slivnih voda koje su i ovako problem, a stvaranjem novih betonskih podloga 

povećava se njihov kapacitet, dok ni za postojeće nije riješena odvodnja;  

4. rješavanje problema parkiranja, jer ako niste u stanju riješiti 50 parkirnih mjesta koliko 

smo utvrdili da je nužno za potrebe stanovnika, hotela i privatnih iznajmljivača, kako 

ćete to učiniti za potrebe pozornice koju predstavljate, a laičkom procjenom možemo 

ustvrditi da se pri jednom takvom događanju potrebe povećavaju za barem 100 vozila. 

 

Ovo osobno obraćanje dodatno je motivirano sustavnim ignoriranjem ovih tema, kao i zadnjim 

blaćenjima putem društvenih mreža ljudi koji su Vam ukazali na štetnost organiziranja 

ovogodišnje Bele Nedeje i to ne iz razloga jer je ne vole ili su protiv nje, već iz razloga što se 



htjelo ukazati na opasnosti takvog događanja u vrijeme nepovoljne epidemiološke situacije. 

Reakcija iz redova gradske uprave i nekih ugostitelja svela se na primitivni obračun o čistoći 

porijekla i obrani čakavštine i tradicije. Moram istaknuti da su mnogi potpisnici tog pisma 

uključujući i moju obitelj, pripadnici najstarijih kastavskih obitelji i čuvari tradicije svojih 

predaka, te ih se za ponešto sigurno može prozvati, ali ne i za protivnike Bele Nedeje. 

Napomenuo bih da je čin javne objave imena ljudi koji su potpisali obrazloženi dopis i zahtjev 

da se ista odgodi, odnosno barem izmjesti iz gradske jezgre, od strane predstavnika gradske 

uprave, osim što je u osnovi primitivan, protivan i pozitivnim propisima RH i podložan 

kaznenom gonjenju. 

 

Nadalje, inicijativa zaštite starih stabala na Crekvini koja se zbog potrebe uređenja pozornice 

namjeravaju posjeći, nije kako sam to danas čuo od bivšeg gradonačelnika,  akcija ”Bedema 

ljubavi” za osam bolesnih stabala, već artikulirani glas razuma ljudi koji dnevno prolaze kroz 

sjene tih stabala, i koji ukazuju na bolesne ljude koji ih žele posjeći gradeći sebi Potemkinovu 

pozornicu i kuću od krova, a ne od temelja. 

 

Siguran sam da se problemi koji muče sve stanovnike grada Kastva,  pretežito nalaze u temama 

koje sam gore pobrojao i njihovo rješenje sigurno ne predstavlja nova pozornica. Istoj ćemo se 

svi zasigurno veseliti kada bude izgrađena u civiliziranom okruženju s riješenim komunalnim 

preduvjetima za stanare grada i njihove goste. 

 

Grad nije kulisa, kulise su lažni zidovi, filmski artikli koji služe za stvaranje lažnog privida 

ljepote. Grad koji ja volim, a tako i većina njegovih stanovnika, je živo biće s imenima i 

prezimenima, manama i vrlinama i oni čine njegovu stvarnu ljepotu. Politika vođenja grada 

treba biti usmjerena na njegove stanovnike i stvarna poboljšanja života, a ne privid koji želite 

stvoriti kulisama. 

 

Put do rješenja zajedničkih problema nisu obavijesti na papirnatim listićima koje istaknete na 

oglasnim pločama, drveću ili zataknete na brisače parkiranih automobila, a koje u pravilu 

zaključujete sa  ”zahvaljujemo na razumijevanju”, pri čemu ne pokazujete nikakvo 

razumijevanje za probleme svojih sugrađana, već provodite svoje ciljeve ogrnute u plašt općeg 

dobra i višeg interesa. 

 

Stupić koji je donekle uređivao prometnu situaciju u gradu, slika je vaše predanosti i 

posvećenosti poslu koji radite, zapravo ne radite, jer više od šest mjeseci nije u funkciji pod 

parolom čekanja donošenja odluke o regulaciji prometa. 

 

Ovim putem Vas pozivam da se konačno počnete baviti pravim problemima i pustite se jeftinih 

političkih ”fontana”, a u Vašem slučaju pozornice na Crekvini i poslušate svoje sugrađane. 

Sigurno sam propustio nabrojati mnoge probleme stanovnika grada Kastva, ali ih obzirom na 

formu objave pozivam da Vam se obrate i artikuliraju očekivanja od svojih predstavnika vlasti, 

jer će im jedino to dati za pravo da u budućnosti kažu - nismo samo stajali po strani, već smo i 

rekli što nas muči i što želimo da se promjeni u upravljanju našim Gradom - pa činili to Vi ili 

netko drugi u budućnosti, volja je ionako njihova.  

 

 

Robertino Bilobrk i Jelena Rubeša Bilobrk“       

 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se na oba odgovora će se dati pisani odgovor. 

 



Vijećnik Vjekoslav Rubeša postavlja pitanje zašto nije poslana obavijest o odgođenoj pressici 

koja je trebala biti organizirana na temu provedbe projekta na lokalitetu Crekvine.  

Gradonačelnik odgovara da će se sve informacije dobiti putem odgovora koji će biti dan 

temeljem predanog Zahtjeva za pristup informacijama, a slaže se da se na taj dan moglo dati 

više informacija.  

 

Vijećnik Davor Jurčić traži objašnjenje i točnu specifikaciju radova koje obuhvaća projekt na 

lokalitetu Crekvina; u samom projektu nije predviđen trošak bine i tribine, nema javnih WC-

a.  

Gradonačelnik odgovara da će se organizirati nova prezentacija projekta sa projektantom u 

večernjim satima. Podaci su javni i prezentirati će se, a troškovnik projekta će se dostaviti.  

 

Vijećnik Marin Rančić traži dostavu Ugovora o kupnji kata objekta „Špar“.  

Dostaviti će se u elektronskom obliku.  

 

Vijećnica Melita Bratović postavlja pitanje što je sa klupama u šumi. 

Zamjenik Gradonačelnika odgovara da su klupe uništene te da su naručene nove, a isporuka 

se očekuje do kraja godine.  

 

Sjednica je završila u 19:26 sati. 

  

 

Tonski zapis sa 32. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 
https://youtu.be/nEzd2ADxEHU 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar:                   Predsjednik Gradskog vijeća 

 

Biljana Maljković Jakovac, mag.oec.                    Zemir Delić, dipl.oec. 

     

Pročelnica upravnog odjela za opće poslove  

i društvene djelatnosti 

 

 

 

https://youtu.be/nEzd2ADxEHU

