REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/22-01/01
URBROJ:2170-05-05/01-22-2
Kastav, 25. veljače 2022.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva
održane 24. veljače 2022. 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,
Paola Car, Renato Jelovica, Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić, Marin Rančić, Marko Brašnić i
Irena Kukurin Barić
Opravdano odsutni: Bruno Kraljić i Irena Šarlija
Gradonačelnik: Matej Mostarac
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
Gosti:
- Edhem Subašić, predstavnik KD Čistoća
- Dejan Subašić, predstavnik KD Čistoća

Sjednici prisustvuje 13 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti
pravovaljane.
Usvajanje dnevnog reda:
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada
Kastva
2. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu Grada
Kastva
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 5812, k.o. Kastav
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 3820/1, k.o. Kastav
5. Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
6. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za prosinac 2021. godine
7. Vijećnička pitanja
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 11 glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojen je
Dnevni red za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva.
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 21. prosinca 2021.
godine
U raspravi je sudjelovao Vijećnik Davor Jurčić.
GLASANJE:
Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojen je
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 21. prosinca 2021. godine.
AD 1.) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području grada Kastva
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.
U raspravi su sudjelovali Vijećnici Leon Kunišek, Irena Kukurin Barić, Marin Rančić,
potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša, pročelnik Upravnog odjela
za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor Babić, gradonačelnik Matej
Mostarac i predstavnik KD Čistoća Edhem Subašić.
GLASANJE:
Sa 7 glasova ZA i 6 glasova PROTIV donesena je
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada
Kastva.

AD 2.) Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.
godinu 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 usvojeno
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu Grada
Kastva.
AD 3.) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 5812, k.o. Kastav
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za
financije i razvoj.
U raspravi su sudjelovali Vijećnik Davor Jurčić, 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.
Vijećnik Marin Rančić izašao je tijekom rasprave te nije sudjelovao u glasanju za točku 3.
dnevnog reda.
GLASANJE:
Sa 7 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 5812, k.o. Kastav.
AD 4.) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 3820/1, k.o. Kastav
Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za
financije i razvoj.
Vijećnik Marin Rančić i dalje je odsutan te nije sudjelovao u glasanju za točku 4. dnevnog
reda.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 10 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – k.č.br. 3820/1, k.o. Kastav.
AD 5.) Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik.

U raspravi su sudjelovali Vijećnica Irena Kukurin Barić i predsjednica Gradskog vijeća Grada
Kastva Mirela Smojver.
Vijećnik Marin Rančić se vratio te sudjeluje u glasanju za točku 5. dnevnog reda.
GLASANJE:
Sa 11 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je
Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine.
AD 6.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za prosinac 2021. godine
Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za prosinac 2021. godine primljen je na
znanje.
AD 7.) Vijećnička pitanja
Vijećnika Marina Rančića zanima zašto ne radi javna rasvjeta na dionici od Bani do skretanja
za Pavletiće u Žegotima. Prenosi da je građanin poslao upit prema Gradu Kastvu kada će kvar
biti otklonjen, ali nije dobio povratnu informaciju. Prenosi pitanje odsutne Vijećnice Irene
Šarlije za nogostup na dionici Kastav - Žegoti prema novom groblju Kastav, da li se mogu
sanirati odroni na pločniku. Vijećnika Marija Rančića zanima da li je Grad Kastav surađivao
sa g. Krešimirom Macanom i ako je u kojem obliku.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor
Babić na pitanje vezano za kvar javne rasvjete na dionici Bani – Žegoti odgovara da je Grad
upoznat sa navedenom problematikom te da je ista prosljeđena koncesionaru koji radi na
održavanju javne rasvjete, kvar se ispituje, ali u trenutku kada se izvrši popravak na jednom
mjestu, na drugom mjestu dolazi do proboja. Kvar će se morati otkloniti u suradnji sa HEPom jer će najvjerojatnije doći do promijene podzemne instalacije. Što se tiče održavanja i
odrona na nogostupu na dionici Kastav - Žegoti prema novom groblju Kastav kroz naredna
dva tjedna će se isto sanirati i očistiti.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da Grad Kastav nije surađivao sa tvrtkom Krešimira
Macana.
Vijećnik Leon Kunišek dobio je od županijskog Odbora za obrazovanje popis gdje je vidljivo
da Grad Kastav ima najskuplji produženi boravak za Osnovnu školu u Primorsko-goranskoj
županiji. Sukladno popisu, cijena produženog boravka iznosi 350,00 kn + 20,00 kn po obroku
na dan, prema čemu fiksni dio iznosi 790,00 kn mjesečno po djetetu. Zanima ga zašto imamo
najskuplji produženi boravak u Primorsko-goranskoj županiji.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da nemaju sve Osnovne škole u Primorsko-goranskoj
županiji produženi boravak, te ističe da na popisu koji je dobio Vijećnik Leon Kunišek nema
Osnovnih škola sa područja Rijeke jer je Grad Rijeka njihov osnivač. Kada se pogleda iznos
koji Grad Kastav sufinancira za produženi boravak to odgovara zbroju drugih škola. Za 2022.
godinu Grad Kastav za produženi boravak izdvojio je 450.000,00 kn. U produženi boravak
upisat će se sva djeca 1. i 2. razreda, te smatra da je Kastav u okvirima prihvatljivog s obzirom
da se radi o usluzi za zaposlene roditelje.
Vijećnik Leon Kunišek ističe da ako usporedimo Osnovnu školu Grada Kastva sa Osnovnom
školu Općine Čavle, koje imaju približno isto učenika, fiksni dio produženog boravka
Osnovne škole Općine Čavle iznosi 250,00 kn, a Grada Kastva 350,00 kn. Jasno mu je da Grad

Kastav ne odlučuje o tome, već Primorsko-goranska županija. Ponavlja da su obrok i fiksni dio
skuplji u odnosu na Osnovnu školu Općine Čavle.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da Primorsko-goranska županija ne sudjeluje u
sufinanciranju produženog boravka jer smatra da je to nadstandard, cijena se može razmotriti
i prokomentirati sa Ravnateljicom škole. U cijenu produženog boravka uključene su plaće
zaposlenih učitelja.
Vijećnika Leona Kunišeka zanima zašto cijena za produženi boravak nije standardizirana na
nivou Primorsko-goranske županije.
Savjetnica za društvene djelatnosti Neva Andonov Lipovac odgovara da Školski odbor
odlučuje o cijeni produženog boravka.

Tonski zapis sa 7. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku
https://youtu.be/5vSjXUH3fM8

Sjednica je završila u 20:30 sat.

Zapisničarka
Referent I. - tajnica
Ivona Jurčić, mag.oec.

Predsjednica Gradskog vijeća
Mirela Smojver, dipl.iur.

