
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/21-01/08 

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

Kastav, 22. prosinca 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 21. prosinca 2021. godine u 19:00 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, Irena Šarlija, Marko Brašnić i 

Irena Kukurin Barić 

 

Prisutan Vijećnik putem video veze: Leon Kunišek 

 

Opravdano odsutni: Marin Rančić i Davor Jurčić 

 

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 

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

- Ivona Jurčić, mag.oec., referent I. - tajnica 

 

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 

 



Sjednici prisustvuje 12 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu  

    šteta od prirodnih nepogoda Grada Kastva 

2. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2022.  

    godinu 

3. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva 

4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio    

    građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 

5. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za listopad i studeni 2021. godine 

6. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 30. studenog 2021. 

godine  

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

Sa 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je 

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 30. studenog 2021. godine. 

 

1. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu  

    šteta od prirodnih nepogoda Grada Kastva 

 

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

za opće poslove i društvene djelatnosti. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Grada Kastva. 

 

 

 

 

 



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

    2022. godinu 

 

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

za opće poslove i društvene djelatnosti. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za  2022. 

godinu. 

 

3. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta 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:  

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva. 

 

4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio    

    građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi su sudjelovali Vijećnica Irena Šarlija, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva 

Vjekoslav Rubeša, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i 

zaštitu okoliša Dalibor Babić i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

Sa 8 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio   građevinskog 

područja naselja Kastav, oznake N1-3. 

 

5. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za listopad i studeni 2021. godine 

 

Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za listopad i studeni 2021. godine 

primljeni su na znanje. 

 

 

 



AD 6.) Vijećnička pitanja 

Vijećnica Irena Šarlija prenosi upit za rotore na području Grada Kastva, zanima ju tko je 

odgovoran za izgled rotora jer je čula da građani nisu zadovoljni sa izgledom novog rotora 

kod trgovačkog centra Plodine. Smatra da su u Belićima oleandri previsoki. Sve to prenosi 

zbog preglednosti ceste. Moli da se očisti zavoj u Turkima od boćališta prema Klesariji zbog 

odrona stijene. 

Vijećnica Irena Kukurin Barić pridružuje se 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva u 19:15 

sati. Sjednici prisustvuje 13 Vijećnika od 15. 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor 

Babić za uređenje rotora kod trgovačkog centra Plodine odgovara da je isti pod upravljanjem 

Županijske uprave za ceste. Napravljen je elaborat uređenja hortikulture na rotoru za kojeg je 

Županijska uprava za ceste dala odobrenje i sukladno tome izvršilo se uređenje istoga. Za rotor 

u Belićima odgovara da je izgradnju i sadnju odradila Županijska uprava za ceste prije 4 ili 5 

godina. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se prometno raskrižje utvrđuje suglasnostima te 

se tek nakon toga dozvoljava uređenje rotora. Grad može dostaviti elaborat za prijedlog 

izgleda rotora, ali Županijska uprava za ceste na temelju sigurnosti prometnih uvjeta na 

cestama izdaje rješenje. 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor 

Babić za čišćenje zavoja odgovara da je to županijska cesta. Grad i Mjesni odbor Brnčići dali 

su inicijativu za čišćenje hortikulture i zemljane radove i taj se segment sa Županijskom 

upravom za ceste dogovorio, ali će se apelirati da se isto otkloni u zimskom periodu.  

Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslava Rubešu zanima do kada će i zbog 

kojeg razloga biti postavljene zaštitne ograde na Crekvini. S obzirom da je ograničen promet 

u staroj jezgri, svi stanovnici su upoznati sa prometovanjem, a ukoliko postoji određeno 

kršenje uvijek se putem nadzornih kamera može pogledati registracijska oznaka. Napominje 

da stanovnici stare jezgre nisu dobili ugovore za korištenje daljinskih uređaja, već su isti 

privremeno dodijeljeni. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da su zaštitne ograde postavljene zbog 

predostrožnosti, traže se nova rješenja oko parkiranja, uskoro se dodatno uređuje parking iza 

Crekvine, a u Pelinima se razmatraju dvije lokacije za nova parkirna mjesta. Kada se sve 

posloži razmotrit će se da se Crekvina oslobodi i da postane pješačka zona. Što se tiče ugovora 

za daljinske uređaje, isti kasne zbog organizacije vinjeta, ali tijekom siječnja trebali bi biti 

predani ugovori i vinjete stanovnicima stare jezgre. 

Potpredjesnik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša smatra da je po važećoj Odluci 

dozvoljeno parkiranje na Crekvini, iako se stanovnici stare jezgre pridržavaju i ne parkiraju 

tamo, a određena nepridržavanja parkiranja se ne mogu spriječiti zaštitnim ogradama. 

Napominje da zaštitne ograde nemaju smisla i da iste treba maknuti što prije, po mogućnosti 

već sutra.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se zaštitne ograde ne mogu maknuti sutra zbog 

trajanja Adventa. 
 



Vijećnik Bruno Kraljić daje komentar na postavljeno pitanje Vijećnice Irene Šarlija za uređenje 

rotora, naime u Istri su rotori napravljeni tako da imaju brežuljak kako vozači nebi vozili 

većom brzinom.  

Na dalje, podsjeća ako je moguće napraviti javni skup za novu regulaciju prometa u Novom 

naselju Ćikovići kako bi mještani mogli dobiti informaciju zašto se mijenja smjer prometa. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se građanima prezentirati uvođenje studije. 

 

Vijećnica Irena Kukurin Barić obavještava prisutne Vijećnike da je gradska organizacija HDZ-

a Kastav donirala 2.000,00 kn Dječjem vrtiću Vladimir Nazor Kastav za nabavku didaktičkih 

pomagala u senzornoj sobi u objektu u Tometićima. Poziva prisutne Vijećnike da se uključe sa 

sličnom vrstom pomoći. 

 

 

 

Tonski zapis sa 6. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 
https://youtu.be/6U4zp7hJYZ4   

 

 

 

Sjednica je završila u 19:31 sat. 

 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

                Referent I. - tajnica 

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

  

 

 

https://youtu.be/6U4zp7hJYZ4

