
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/21-01/01 

URBROJ:2170-05-05/1-21-2 

Kastav, 12. ožujka 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 11. ožujka 2021. 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, Davorin Šimunović  

 

Opravdano odsutan: Hrvoje Perić 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić  

 

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti: 

- Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za društvene djelatnosti 

- Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću 

- 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 

- Natali Superina, mag.iur., viša stručna suradnica za imovinsko pravne i upravne poslove 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša: 

- Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

 

Gosti: 

- Marko Petretić, mag.educ.philol.croat., voditelj operativnih poslova, DLS d.o.o., Rijeka 

 



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

pravovaljane. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Kastva  

2. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva 

za 2021. godinu  

3. Odluka o financiranju programa predškole 

4. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog 

područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 

5. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva 

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u  

Gradskom vijeću Grada Kastva za 2021. godinu 

7. Odluka o proglašenju ostale komunalne infrastrukture Grada Kastva javnim dobrom 

u općoj uporabi 

8. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za javnu  

odvodnju na području Grada Kastva 

9. Odluku o prodaji nekretnina k.č. 8104/16, k.o. Kastav i dr. 

10. III. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva 

11. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 

12. Nagrade Grada Kastva za 2021. godinu 

13. Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 

14. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec listopad, studeni i 

prosinac 2020. godine i siječanj 2021. godine 

15. Vijećnička pitanja 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je 

Dnevni red za 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 13 glasova ZA, 2 GLASA protiv i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je 

Zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 26. studenoga 2020. godine. 

 

AD 1.) Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od  

             elementarnih nepogoda na području Grada Kastva 

 

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

financije i razvoj. 



Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa  14 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda na području Grada Kastva. 

 

AD 2.) Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva  

            za 2021. godinu 

  

Uvodno obrazloženje dao je Marko Petretić, mag.educ.philol.croat., voditelj operativnih 

poslova, DLS d.o.o., Rijeka. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 13 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je   

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2021. 

godinu. 

 

AD 3.) Odluka o financiranju programa predškole 

 

Uvodno obrazloženje dala je Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za društvene 

djelatnosti. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o financiranju programa predškole. 

 

AD 4.) Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela  

             građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog 

područja naselja Kastav N1-a – UPU 1. 

 

 

 

 



AD 5.) Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesen je 

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva. 

 

AD 6.) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih  

             u  Gradskom vijeću Grada Kastva za 2021. godinu 

 

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

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u  

Gradskom vijeću Grada Kastva za 2021. godinu. 

 

AD 7.) Odluka o proglašenju ostale komunalne infrastrukture Grada Kastva javnim  

             dobrom u općoj uporabi 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali član Vijeća Davor Jurčić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva 

Zemir Delić i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o proglašenju ostale komunalne infrastrukture Grada Kastva javnim dobrom u općoj 

uporabi. 

 

AD 8.) Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za  

             javnu  odvodnju na području Grada Kastva 

 

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

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

 



GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za javnu  

odvodnju na području Grada Kastva. 

 

AD 9.) Odluka o prodaji nekretnina k.č. 8104/16, k.o. Kastav i dr. 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali član Vijeća Davor Jurčić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva 

Zemir Delić. 

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o prodaji nekretnina k.č. 8104/16, k.o. Kastav i dr. 

 

AD 10.) III. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva 

 

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

poslove. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO su donesene 

III. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva. 

 

AD 11.) Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 

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

poslove. 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vjekoslav Rubeša, Marin Rančić, Josip Grabrić, 

potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver, predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Kastva Zemir Delić i viša stručna suradnica za pravne poslove Ana Milošević. 

Sukladno raspravi Odluka se mijenja na način da se u članku 9. mijenja stavak 1.  

„Građani i predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada Vijeća osobno, 

putem pošte ili elektroničkim putem u pisanom obliku nadležnom upravnom tijelu Grada 

Kastva, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 24 sata prije dana održavanja sjednice Vijeća.“ 

na način da glasi: 

„Predstavnici udruga građana i građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća uz 

prethodnu najavu osobno, putem pošte ili elektroničkim putem u pisanom obliku nadležnom 



upravnom tijelu Grada Kastva do kraja radnog vremena gradske uprave na dan održavanja 

sjednice Gradskog vijeća.“ 

GLASANJE:  

Sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesene su  

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

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

Vijećnici su prihvatili prijedlog te se stanka održala u vremenu od 19:19 do 19:29 sati. 

 

AD 12.) Nagrade Grada Kastva za 2021. godinu 

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

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

Davorin Šimunović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić, predsjednik 

Odbora za izbor i imenovanja Arsen Jardas i gradonačelnik Matej Mostarac. 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2021. godinu Miri Bujan. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2021. godinu Josipu Vrliću. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o dodjeli priznanja Grada Kastva za 2021. godinu Glazbenom društvu "Spinčići". 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o imenovanju počasnog građanina Grada Kastva - Igor Brešan. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Kastva pok. Zdenku Jurčiću. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Kastva pok. Borislavu Jelušiću. 

 

AD 13.) Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 

Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnika. 

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

Davor Jurčić, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver, zamjenik 

gradonačelnika Dean Jurčić i gradonačelnik Matej Mostarac. 



Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine primljen je na 

znanje. 

AD 14.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec listopad, studeni  

                i prosinac 2020. godine i siječanj 2021. godine 

 

Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec listopad, studeni i 

prosinac 2020. godine i siječanj 2021. godine primljeni su na znanje. 

 

AD 15.) Vijećnička pitanja 

 

Člana Vijeća Davora Jurčića zanima da li je u pripremi program povodom obilježavanja 150. 

godina Prvog tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka. Zanima ga tko je i kada dogovorio 

projekt uređenja Crekvine i kako je projekt izabran. S obzirom da Vijećnicima nije dostavljen 

zapisnik Odbora za kulturu i tehničku kulturu jer ga je on kao predsjednik Odbora kasno 

dostavio, u ime članova Odbora pita da li je moguće članovima Odbora održati prezentaciju 

za projekte Crekvine i Lokvine s obzirom da im isto do sada nije prezentirano. 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić za program povodom obilježavanja 150. godina Prvog 

tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka odgovara kako isti za sada nije preciziran, ali je 

uspostavljen kontakt sa Općinom Matulji s obzirom da se područje Prvog tabora Hrvata Istre 

i kvarnerskih otoka nalazi na području susjedne Općine. Program je u fazi pripreme i nada se 

da će se obljetnica prigodno obilježiti zajednički između Grada Kastva i Općine Matulji. 

Gradonačelnik Matej Mostarac moli da se pojasni drugo pitanje. 

Član Vijeća Davor Jurčić pojašnjava da građane zanima tko je dogovorio projekt Crekvine koji 

se provodi bez izmjena koje su nastale u njemu, a koji je dogovoren 2009. godine. Ono što 

građane zanima tko je, s kim i kada dogovorio taj projekt, ističe da zna tko je, ali traži 

Gradonačelnika da odgovori tko je dogovorio projekt, da li je to bio nekadašnji Gradonačelnik 

Ivica Lukanović sa projektantom Nenadom Fabijanićem kada je 2009. godine dobiven glavni 

projekt, dok je 2006. godine dobiven  izvedbeni plan projekta. 

Zamjenik Gradonačelnika Dean Jurčić za projekt Crekvine odgovara da je prve verzije rješenja 

tražilo i odobrilo ondašnje Gradsko poglavarstvo. Na temelju prvih rješenja ishodovana je 

lokacijska dozvola. 

Član Vijeća Davor Jurčić se nadovezuje da je Gradsko poglavarstvo na temelju prvih rješenja 

projektanta Nenada Fabijanića odobrilo projekt bez natječaja, ponuda i nekoliko vizija 

projekta. 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić govori da nije bilo drugih vizija arhitekata. 

Član Vijeća Davor Jurčić govori da se nije se uzelo u obzir druge arhitekte u tom trenutku. 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara da nije. 

 

Članica vijeća Mirella Mladin moli da se prilikom dogovaranja programa povodom 

obilježavanja 150. godina Prvog tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka kontaktira Istarska 

županija. 

 

Član Vijeća Davorin Šimunović moli da se upotrebljava ispravan naziv Prvi tabor Hrvata Istre 

i kvarnerskih otoka jer se taj naziv koristi u istarskoj enciklopediji. Slaže se da se Istarska 

županija uključi prilikom dogovaranja programa. 

 



Član Vijeća Davor Jurčić moli da mu se odgovori na pitanje da li će se projekti Crekvine i 

Lokvine prezentirati članovima Odbora za kulturu i tehničku kulturu.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se prezentacija održati ukoliko je stigao 

službeni zahtjev za to. 

 

Član Vijeća Marin Rančić postavlja pitanje za Glazbeni odjel Osnovne škole „Milan Brozović“ 

Kastav. Zanima ga da li je preseljenje financirao Grad Kastav ili je financiranje ostvareno preko 

Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav, te ga zanima da li je u najmu tog prostora Grad 

Kastav ili Osnovna škola „Milan Brozović“ Kastav. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je vlasnik zgrade Grad Kastav. Grad je dio zgrade 

ustupio Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav odnosno Primorskoj-goranskoj županiji koja 

je osnivač Glazbenog odjela. Primorsko-goranka županija sudjelovala je s nabavkom opreme 

i uređenja prostora, dok je Grad financirao prilagodbu prostora Glazbenog odjela.  

 

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić prenosi problem nepropisnog odlaganja otpada na dionici 

od Šporove jame prema Tuhtanima, Milohnima i Bezjakima. Ukazuje na odlaganje 

građevinskog materijala, mašina za odjeću, kauča, srušene suhozide, te počupana stabla. 

Vidjela je natpise za nadzorne kamere, ali smatra da se zajednički mora odlučiti kako riješiti 

taj problem jer je uništavanje šuma nedopustivo. Prenosi pitanje jedne građanke da li se 

prilikom donošenja zahtjeva u gradsku upravu može dobiti broj računa i samo donijeti 

potvrdu o uplati. Također, prenosi pitanje grupe građana koji su na društvenim mrežama 

pročitali situaciju vezanu za Jasnu Vrhovac koja se bavi humanitarnom djelatnošću. Naime, 

spomenuta Jasna Vrhovac proglašena je Kastavkom mjeseca kolovoza 2019. godine te je iste 

godine proglašena i Kastavkom godine. S obzirom da joj je dodijeljena nagrada za Kastavku 

mjeseca i Kastavku godine zanima ju da li te nagrade treba javno oduzeti ili kako postupiti s 

obzirom da u trenutku dobivanja nagrada ista nije imala trenutno prezime. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovora da je upoznat s problemom divljih deponija. Situacija 

se rješava na godišnjoj razini, na razne načine se sustavno pokušava riješiti problem na 

lokacijama. Na pojedinim lokacijama je postavljen videonadzor kao jedan od načina rješavanja 

predmetne problematike. Ističe da je riječ o pretežito privatnim zemljištima te bi ih sami 

vlasnici trebali održavati i čuvati. Neki dijelovi odlaganja otpada nalaze se u drugim JLS-ima 

tako da je ključna odgovornost svakog pojedinca.  

Gradonačelnik Matej Mostarac moli da se pojasni pitanje vezano za predaju zahtjeva u 

gradskoj upravi. 

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić pojašnjava da je jedna gospođa podnosila zahtjev za izradu 

spomenika i kada je dobila informaciju koja dokumentacija joj je potrebna za izradu spomenika 

dobila je informaciju da mora donijeti biljege, a na pitanje da li može dobiti broj računa za 

uplatu rečeno joj je da ih mora fizički donijeti.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se isto provjeriti, ali da državne biljege ne 

možemo izdavati kao gradska uprava, jedino se isti mogu kupiti, ali informacija će se 

provjeriti. Na pitanje o Jasni Vrhovac odgovara da je proglašena Kastavkom mjeseca i godine 

na inicijativu građana, te da trenutno gospođa Jasna Vrhovac ima osobnu iskaznicu na Jasna 

Vrhovac sa adresom u Gradu Kastvu. 

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić ističe da je Jasna Vrhovac dobila nagradu kao Jasna 

Vrhovac u kolovozu 2019. godine i krajem 2019. godišnju nagradu. Postavlja pitanje  kome je 

dodijeljena  nagrada ako se gđa. Vrhovac u tom trenutku  nije tako  prezivala. 



Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara kako smatra da nije obaveza nas da oduzimamo 

nagrade koje su dodijelili građani Grada Kastva. 

 

Članica Vijeća Melita Bratović nadovezala se na pitanje članice Vijeća Irene Kukurin Barić oko 

devastacija šume. Zanima ju da li se može u 4. mjesecu ili 9. mjesecu napraviti mjesec čišćenja 

ili da se po mjesnim odborima stave dvije baje svaku subotu ili svaki petak pa bi ljudi možda 

na taj način bacali više otpada. Predlaže da možemo novac koji ove godine nismo dodijelili za 

nagradu za životno djelo prenamijeniti za baje za krupni otpad.  

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovara kako građani nisu dovoljno upoznati s 

informacijom da svake godine imaju mogućnost odvoza 2 m3 glomaznog otpada na način da 

popune obrazac i dostave ga u Upravu koja isti prosljeđuje KD Čistoći d.o.o. Nakon toga KD 

Čistoća d.o.o. kontaktira vlasnika te organizira odvoz otpada na navedenoj lokaciji. Smatra da 

građani koriste uslugu, ali ne dovoljno. KD Čistoća d.o.o. tu uslugu promovira prilikom slanja 

mjesečnih računa. 

 

Član Vijeća David Marot slaže se da treba pronaći rješenje da se otpad ne baca u šumu jer mu 

tamo nije mjesto. Postavlja pitanje članici Vijeća Ireni Kukurin Barić ako zna za teren s desne 

strane iz smjera Spinčića 200 m po makadamskoj cesti prema šumi. Na tom terenu su srušeni 

suhozidi.  

Članica Vijeća Irena Kukurin Barić odgovara da na tom terenu nije bila 10 godina, ali zna da 

je teren u vlasništvu njezinoga oca.  

 

Član Vijeća Davorin Šimunović na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća Grada 

Kastva postavio je pitanje za broj parkirnih mjesta u staroj jezgri Grada. Dobio je odgovor i 

skicu parkirnih mjesta temeljem kojih je napisano i podcrtano da je osigurano 15 parkirnih 

mjesta na Lokvini i otprilike 28 parkirnih mjesta na Crekvini. Ako uređujemo trgove kako 

planiramo da će se na uređene trgove moći parkirati automobili te ga zanima da li imamo neko 

drugo rješenje. Ističe kako samo iznosi konstatacije jer ni sam ne zna kako riješiti problem, ali 

se boji da će se na taj način trgovi devastirati. 

 

Član Vijeća Davor Jurčić pita kako je moguće da se u uređenje trga Lokvina krenulo u 

potpunosti oprečno od smjernica Instituta povijesti i umjetnosti. U prezentacijama koje je 

Institut povijesti i umjetnosti prezentirao Gradu Kastvu i Vijećnicima preloženo je postavljanje 

stabilizatora. Kako je moguće da se u trenutku izvođenja radova oštetio svod cisterne, da li iz 

nekog prijašnjeg zahvata ili sadašnjeg. Nije mu jasno da se neće napraviti studija statike samog 

objekta, neće isprazniti glavna gradska cisterna, te neće fotodokumentirati unutrašnjost i po 

tome napraviti statička analiza. Prepustiti ćemo objekt od neprocjenjive kulturne važnosti 

Grada Kastva na potencijalno urušavanje. Na Lokvini na ograđenom dijelu gdje je došlo do 

oštećenja još i danas stoji natpis „Oprez od urušavanja“, a mi nećemo pristupiti mogućnoj 

sanaciji pukotine zbog mogućeg urušavanja svoda cisterne. Smatra ako ne naručimo statički 

elaborat i ako dođe do eventualnog urušavanja odgovornost će biti na gradskoj upravi. 



Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić postavlja pitanje vezano za 

isključivanje građana sa Facebook stranice Vijeća Mjesnog odbora Rešetari. Predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić upoznao je Gradonačelnika s problematikom. Kada 

je na jednoj od prethodnih sjednica član Vijeća Davor Jurčić postavio pitanje Gradonačelniku 

o rušenju stabala u Rešetarima, Gradonačelnik je odgovorio da je od strane Vijeća mjesnog 

odbora Rešetari dobio informaciju da su svi stanari suglasni s rušenjem stabala. Nakon 

sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva ta informacija stigla je do građana koji žive u zgradi 

ispred kojih su ta stabla srušena te su se isti javili na Facebook stranicu Vijeća Mjesnog odbora 

Rešetari jer ih nitko nije pitao, niti su dali suglasnost za rušenje stabala. Nakon toga su svi 

komentari tih građana izbrisani sa službene stranice, a građani blokirani. Smatra da nitko 

nema pravo brisati komentare i blokirati građane te kako bi Gradonačelnik koji prema Statutu 

brine za zakonitost rada Vijeća mjesnih odbora trebao intervenirati. Do sada se ništa nije 

promijenilo, građani nisu odblokirani, njihovih komentara i dalje nema. Građani koji su 

blokirani i čiji su komentari pobrisani prije toga poslikali su svoje komentare koji su bili 

dobornamjerni i kojima su branili  svoje stavove. Napominje da su ovakve stvari nedopustive 

te kako je administrator stranice novi član SDP-a . 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je odmah reagirao nakon prvog razgovora sa 

predsjednikom Gradskog vijeća Grada Kastva Zemirom Delićem, te je o tome i pismeno uputio 

dopis Predsjedniku Vijeća mjesnog odbora Rešetari da se odblokira građane ili da se neki od 

njihovih komentara vrate. Na pitanje koliko su Facebook stranice Vijeća mjesnih odbora 

službene ili ne htio bi da se napravi dokument za definiranje istoga. Facebook stranicu Vijeća 

mjesnog odbora Rešetari gradska uprava niti Gradonačelnik nisu odobrili kao javni kanal 

komunikacije. Na sami problem opet će reagirati. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Zemir Delić smatra da treba naložiti odblokiranje 

građana i vratiti njihove komentare te riješiti način na koji funkcioniraju javne stranice Grada 

Kastva. Kako je regulirana stranica Grada Kastva trebaju biti regulirane i druge stranice. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se slaže s navedenim.  

Član Vijeća Vjekoslav Rubeša smatra da Gradonačelnik nije odgovoran za nešto što nije javna 

stranica Grada, ali da se treba pronaći rješenje ukoliko ista nije javna. Smatra da se stranica ne 

smije zvati po nekom našem tijelu ako nije javna, a ako je javna mi moramo preuzeti 

odgovornost i s njom upravljati te prijavljivati sve one koji se koriste našim nazivom tijela ili 

formalizirati način na koji se takve stranice mogu koristiti. 

 

Članica Vijeća Mirella Mladin na prijašnju temu bacanja otpada ističe kako osim naših građana 

i građani iz okolnih područja bacaju otpad u našem Gradu. 

Članice vijeća Irena Kukurin Barić i Mirella Mladin ističu kako su obje svjedočile 

neopropisnom odlaganju otpada. 

 

 

 

Tonski zapis sa 33. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 
https://youtu.be/-BoOMx8K3Jo 

 
 

 

Sjednica je završila u 20:51 sati. 

 

https://youtu.be/-BoOMx8K3Jo
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