
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/21-01/07 

URBROJ:2170-05-05/01-21-3 

Kastav, 30. studenog 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 30. studenog 2021. godine u 18:05 sati 

u Boćarskom domu „Slavko Stanić”, 

Kastav, Stražnica 3. 

 

Prisutni vijećnici: Željko Rolih, Mirela Smojver, David Marot, Stanko Vučetić, Sandra Srdoč, 

Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Irena Šarlija, Marko 

Brašnić, Leon Kunišek i Irena Kukurin Barić 

 

Opravdano odsutan vijećnik: Marin Rančić 

 

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, 

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

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

- Marina Benvin, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove 

 

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

sustav i zaštitu okoliša 

 

Gosti: 

- Hedi Blašković, dipl. pedagog - prof., ravnateljica Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav 

- Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 



Sjednici prisustvuje 13 vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver obavještava prisutne vijećnike da 

je od vijećnice Sandre Srdoč zaprimila e-mail kako nije u mogućnosti sudjelovati na 5. sjednici 

Gradskog vijeća Grada Kastva zbog propisane mjere izolacije. Vijećnica Sandra Srdoč u istome 

e-mailu podnijela je zahtjev sukladno članku 87.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 

da joj se omogući sudjelovanje u radu sjednice putem video veze. Predsjednica Gradskog 

vijeća Grada Kastva Mirela Smojver ističe kako se do sada nije provodio takav način rada jer 

nije bio potrebe, ali s obzirom na trenutnu situaciju oko Covida-19 smatra da će se morati ići u 

tom smjeru. Nadalje, ističe da je u članku 87. stavak 5. Poslovnika propisana mogućnost 

održavanja sjednice putem video konferencije, slijedom čega se u istom članku može pronaći 

uporište da se vijećnici Sandri Srdoč omogući sudjelovanje u radu sjednice putem video veze.  

Navodi da je kontaktirala predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 

Grad Rijeku koji u poslovniku ima predviđenu organizaciju sjednica na ovaj način te pravnu 

službu Uprave Grada Kastva koja je kontaktirala Ministarstvo pravosuđa i uprave. Svi 

navedeni se slažu da odredba Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva daje pravnu osnovu 

da se Vijećniku dopusti sudjelovanje na sjednici na taj način. Predlaže da Gradsko vijeće 

zauzme zajednički stav koji će biti dio zapisnika sa sjednice Gradskog vijeća tako da se 

temeljem Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva, članka 87.a i podnesenog zahtjeva 

Vijećnice Sandre Srdoč, omogućuje sudjelovanje na sjednici putem video veze.  

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Vijećnici su JEDNOGLASNO suglasni da se vijećnica Sadra Srdoč uključi u rad 5. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

S uključivanjem video veze i vijećnice Sandre Srdoč sjednici prisustvuje 14 Vijećnika od 15 

stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti pravovaljane. 

 

S obzirom na trenutnu situaciju oko Covid-a 19 i prethodne suglasnosti  za vijećnicu Sandru 

Srdoč, Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver predložila je dopunu 

dnevnog reda točkom Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav na 

kraju školske godine 2020./2021. godinu 

1.2. Godišnji plan i program rada Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav  za  školsku 

2021./2022. godinu 

1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. godinu 

2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kastva 

3. Odluka o financiranju programa predškole 

4. Plan mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 

5. II. izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2021. godinu 



6. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Kastva za 2021. godinu 

7. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Kastva za 2021. godinu 

8. Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2021. godinu  

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

10. Proračun Grada Kastva za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu 

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

Gradskom vijeću Grada Kastva za 2022. godinu  

13. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu 

14. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu 

15. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu 

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

prostoru za 2022. godinu 

17. Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 6657, k.č.br. 6658, k.č.br. 6659/1 i k.č.br. 6659/5, k.o. 

Kastav 

18.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada  Kastva u 2021. godini 

18.2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Kastva za 

razdoblje od 2022. do 2025. godine   

18.3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2022. godinu 

19. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za rujan 2021. godine 

20. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 

21. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. listopada 2021. 

godine  

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Davor Jurčić. 

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA i 3 glasa PROTIV usvojen je 

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. listopada 2021. godine. 

 

1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav na 

kraju školske godine 2020./2021. godinu 

1.2. Godišnji plan i program rada Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav  za  školsku 

2021./2022. godinu 

1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. godinu 

 



Uvodno obrazloženje dala je Hedi Blašković, dipl. pedagog - prof., ravnateljica Osnovne škole 

„Milan Brozović“ Kastav. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Irena Šarlija, Irena Kukurin Barić, Davor Jurčić, Leon 

Kunišek, Stanko Vučetić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša, 

predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver, ravnateljica Osnovne škole 

„Milan Brozović“ Kastav Hedi Blašković i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav na kraju 

školske godine 2020./2021. godinu, Godišnji plan i program rada Osnovne škole „Milan 

Brozović“ Kastav  za  školsku 2021./2022. godinu i Školski kurikulum za školsku godinu 

2021./2022. godinu primljeni su na znanje. 

 

AD 2.) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kastva 

 

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

 

Zbog tajnog glasanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Kastva Predsjednica Gradskog 

vijeća Grada Kastva Mirela Smojver predložila je pauzu u trajanju od 10 minuta. Vijećnici su 

prihvatili prijedlog te se stanka održala u vremenu od 19:28 do 19:38 sati. 

 

GLASANJE: 

Nakon prebrojavanja listića, utvrđeno je 14 važećih listića. U Savjet mladih Grada Kastva 

izabrani su: 

 

1. Dario Pešut - za člana 

Romario Novak - za zamjenika člana 

2. Klara Car - za članicu  

Ivan Šantić - za zamjenika članice 

3. Eugen Podobnik - za člana  

Ernest Podobnik - za zamjenika člana 

4. Sven Sušanj - za člana  

Nora Reinić - za zamjenicu člana 

5. Filip Konić - za člana 

Ani Šešet - za zamjenicu člana 

6. Rene Šeša - za člana 

Sebastian Turkalj - za zamjenika člana 

7. Lorena Rončević - za članicu 

Iva Raspor - za zamjenicu članice. 

 

AD 3.) Odluka o financiranju programa predškole 

 

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

djelatnosti. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Davor Jurčić i savjetnica za društvene djelatnosti Neva 

Andonov Lipovac. 



 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o financiranju programa predškole. 

 

AD 4.) Plan mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 

 

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

djelatnosti. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Davor Jurčić i savjetnica za društvene djelatnosti Neva 

Andonov Lipovac. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesen  

Plan mreže dječjih vrtića na području grada Kastva. 

 

AD 5.) II. Izmjene i dopune proračuna 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 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesene su 

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2021. godinu. 

 

AD 6.) II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

             Grada Kastva za 2021. godinu 

 

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:  

JEDNOGLASNO su donesene 

II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Kastva za 2021. godinu. 

AD 7.) II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području   

             Grada Kastva za 2021. godinu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 



 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO su donesene 

II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva 

za 2021. godinu. 

 

AD 8.) Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

             zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena 

Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2021. godinu. 

 

AD 9.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

 

AD 10.) Proračun Grada Kastva za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

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

financije i razvoj. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver utvrđuje da je vijećnica Irena 

Šarlija prije početka 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva dostavila dva amandmana koja 

su, zajedno s obrazloženjima, podijeljena svim vijećnicima. Nadalje, utvrđuje da sukladno 

članku 72. stavak 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva amandmani nisu podneseni u 

propisanom roku od najkasnije dva dana prije održavanja sjednice. 

Sukladno članku 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva vijećnik može 

podnijeti amandmane i usmeno u tijeku rasprave ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi. 

S obzirom na navedeno prešlo se na glasanje za podnošenje amandmana. 

 

 

 



GLASANJE ZA PODNOŠENJE AMANDMANA I. I AMANDMANA II. NA SJEDNICI: 

Sa 6 glasova ZA i 8 glasova PROTIV  

nije dopušteno podnošenje amandmana na sjednici. 

 

U daljnjoj raspravi na temu Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 

2024. godinu sudjelovali su vijećnici Davor Jurčić, Irena Kukurin Barić, Irena Šarlija, 

potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša, predsjednica Gradskog 

vijeća Grada Kastva Mirela Smojver, pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir 

Vidović i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesen je  

Proračun Grada Kastva za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

 

AD 11.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2022. 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 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

AD 12.) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih   

               u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2022. 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 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

AD 13.) Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

 

 



GLASANJE: 

Sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesen je  

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu. 

 

AD 14.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022.  

               godinu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Davor Jurčić i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva 

Vjekoslav Rubeša. 

 

GLASANJE: 

Sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesen je 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

AD 15.) Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022.  

              godinu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE: 

Sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesen je  

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

AD 16.) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada   

              u prostoru za 2022. godinu 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

GLASANJE: 

Sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesen je  

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2022. godinu. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver predložila je pauzu u trajanju od 

10 minuta. Vijećnici su prihvatili prijedlog te se stanka održala u vremenu od 20:31 do 20:41 

sati. 

 

 

 



AD 17.) Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 6657, k.č.br. 6658, k.č.br. 6659/1 i k.č.br. 6659/5,  

               k.o. Kastav 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Davor Jurčić, Leon Kunišek, potpredsjednik Gradskog 

vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

Sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 6657, k.č.br. 6658, k.č.br. 6659/1 i k.č.br. 6659/5, k.o. Kastav. 

 

AD 18.1.) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada  Kastva u 2021. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, ing., zamjenik gradonačelnika. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Bruno Kraljić, Marko Brašnić, Davor Jurčić i zamjenik 

gradonačelnika Dean Jurčić. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je usvojena 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada  Kastva u 2021. godini. 

 

AD 18.2.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada  

                  Kastva za razdoblje od 2022. do 2025. godine   

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, ing., zamjenik gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO su usvojene  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Kastva za 

razdoblje od 2022. do 2025. godine   

 

AD 18.3.) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, ing., zamjenik gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je usvojen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2022. godinu. 

 

 



AD 19.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za rujan 2021. godine 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za rujan 2021. godine primljen je na 

znanje. 

 

AD 20.) Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dala je Mirela Smojver, dipl.iur., predsjednica Gradskog vijeća Grada 

Kastva. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Leon Kunišek, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada 

Kastva Vjekoslav Rubeša i predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver predložila je pauzu u trajanju od 

5 minuta kako bi se međusobno usuglasio točan tekst mijenjanog članka u izmjenama i 

dopunama Poslovnika. Vijećnici su prihvatili prijedlog te se stanka održala u vremenu od 

21:17 do 21:22 sati. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver iznosi da se u Izmjenama i 

dopunama članak 1.  

  

„U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" br. 37/09, 40/09 - ispravak, 18/13, 25/13, 18/15, 32/17, 36/18 - pročišćeni tekst, 

"Službene novine Grada Kastva" br. 05/19, 03/21) u članku 87.a iza stavka 5. dodaje se stavak 

6. koji glasi:  

"U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka sjednice se, po odluci predsjednika 

Vijeća, mogu održavati i kombinacijom fizičke prisutnosti članova Vijeća i korištenjem 

odgovarajućih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu." 

 

mijenja na način da glasi  

 

„U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" br. 37/09, 40/09 - ispravak, 18/13, 25/13, 18/15, 32/17, 36/18 - pročišćeni tekst, 

"Službene novine Grada Kastva" br. 05/19, 03/21) u članku 87.a stavku 1. iza riječi 

"elektroničkim putem" dodaju se riječi:  

"video konferencijom ili kombinacijom fizičke prisutnosti članova Vijeća i korištenjem 

odgovarajućih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu".“ 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO su donesene 

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

AD 21.) Vijećnička pitanja 

 

Vijećnica Irena Šarlija zanima u kojoj fazi se nalazi izgradnja igrališta u Rudnom.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se isto realizirati u sljedećoj godini. 

 



Vijećnik Leona Kunišeka zanima u kojoj fazi su pregovori sa vlasnicima za cestu 233 s obzirom 

da su za istu osigurana financijska sredstva. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je cesta 233 u fazi otkupa, čekala se lokacijska 

dozvola koja je izdana, nakon nje ide parcelacija na temelju koje će se vršiti otkup u sljedećoj 

godini. Županijska uprava za ceste nadležna je za izgradnju ceste, a JLS(R)P zadužena je za 

otkup, tražit će se izvlaštenje kako bi se ubrzao proces otkupa zemljišta. 

 

Vijećnik Marka Brašnića zanima zašto se ne provode zaključci iz prometne analize na području 

grada Kastva koja je dostavljena članovima Vijeća nakon prošle sjednice. Smatra da na 

raskrižju kod školske sportske dvorane „Matija Katalinić“  semafor nije dobro rješenje.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da analiza služi da se postave dugoročni ciljevi. Kada 

se stvore financijski uvjeti može se razmišljati o kružnom rješenju ili semaforizaciji sve tri 

strane. To je uputa po kojoj treba postupati. 

Vijećnik Marko Brašnić Brašnić smatra da kratkoročno rješenje za semafor koje traje 3 godine 

nije dobro, na zeleno svjetlo prođu oni koji ne prilagode svoju brzinu, a na crveno svjetlo dođu 

oni koji voze po ograničenju.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da su se uvažavajući analizu odradile određene 

prometne korekcije. 

 

Vijećnik Davor Jurčić postavlja pitanje vezano za e-mail koji je dostavljen članovima Vijeća za 

upis djeteta u predškolu koje je stanovnik Općine Matulji, ali živi na granici sa Gradom 

Kastvom te ga zanima da li postoji mogućnost da se pomogne i dogovori sa Općinom Matulji 

da se zajednički snose troškovi predškole. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je dopis primljen na znanje, ali da se pravila upisa 

u predškolu moraju poštovati. 

Vijećnik Davor Jurčić smatra da se mogu ispitati pravne mogućnosti za pomoć roditeljima da 

upišu dijete u predškolu. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se još jednom provjeriti sve mogućnosti za 

pomoć oko upisa djeteta u predškolu. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša sugerira da se prilikom slanja 

odgovora promijeni formulacija „Vijećnički odgovor“ u „Odgovor na vijećničko pitanje“. 

Nadovezuje se na pitanje vijećnika Marka Brašnića za prometnu analizu te upozorava na oprez 

u slučaju nesreće, a posebice s obzirom da je Grad upoznat sa nesigurnošću samog raskrižja 

što proizlazi iz službenog dokumenta.  

 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da rješenje ima pravne dozvole i suglasnosti te da se 

radi o županijskoj cesti.   

 

 

 

Tonski zapis s 5. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 

https://youtu.be/v-TFIGPI-E0  

 

 

 

 

https://youtu.be/v-TFIGPI-E0


Sjednica je završila u 21:36 sati. 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

    Referent I. - tajnica 

               Ivona Jurčić, mag.oec.                     Mirela Smojver, dipl.iur.  


