
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

            GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA:021-05/22-01/04 

URBROJ:2170-05-05/01-22-2 

Kastav, 29. lipnja 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 28. lipnja 2022. godine u 19:00 sati 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, 

Kastav, Lokvina 3 

 

 

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

Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Irena Kukurin Barić, Leon Kunišek, Marko Brašnić, 

Irena Šarlija i Vjekoslav Rubeša 

 

Odsutni Vijećnici: Davor Jurčić, Marin Rančić 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Upravni odjel za financije i razvoj: 

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

- Neva Andonov Lipovac, mag.oec., voditeljica odsjeka I. ureda gradonačelnika 

 

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: 

- Senka Pilepić, članica Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potošača i članica Vijeća 

Mjesnog odbora Kastav 

- Bojan Bilić, dipl.ing.arh., Plan 21 d.o.o.  

 

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

pravovaljane. 

 

Predsjednica vijeća obavijestila je da je dobila informaciju o mailu vijećnice Irene Kukurin Barić 

za dopunom dnevnog reda, a koji joj je poslan malo prije sjednice. S obzirom da je isti poslan 



prekasno tj. tek je sada vidjela mail, moli da se ubuduće ranije pošalje, a ovaj prijedlog se sada 

neće razmatrati. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

2. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 dijela  

    građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) (nacrt)  

3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 8012/2, k.o. Kastav  

4. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 7982/4, k.o. Kastav 

5. Odluka o davanju suglasnosti na pokretanje postupka cijepanja k.č. br. 5260, zk.ul. 2819, k.o.  

    Kastav  

6. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 7830/8 i k.č. br. 7830/11, k.o. Kastav 

7. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama 

8. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog  

    zemljišta 

9. Odluka o građenju i postavljanju jednostavnih i drugih građevina na površini javne namjene  

    i zemljištu u vlasništvu Grada Kastva  

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i  

       namještenika 

11. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Kastvu 

12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež   

      Županijskog suda u Rijeci 

13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež  Općinskog  

      suda u Rijeci  

14. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za ožujak i travanj 2022. godine 

15. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva. 

 

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. travnja 2022. 

godine  

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je 

Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. travnja 2022. godine. 

 

AD 1.) Izvješće o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godine 
 

Uvodno obrazloženje dao je Bojan Bilić, dipl.ing.arh., Plan 21 d.o.o.. 



Vijećnica Gradskog vijeća Grada Kastva Irena Kukurin Barić pridružuje se 10. sjednici 

Gradskog vijeća Grada Kastva te sudjeluje u glasanju za ovu točku i ostale točke dnevnog reda. 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Leon Kunišek, Irena Kukurin Barić, potpredsjednik 

Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i gradonačelnik Matej Mostarac. 

Vijećnica Irena Kukurin Barić moli da se Vijećnicima dostavi Strategija razvoja Grada Kastva. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović odgovara da je Grad 

obavezan sukladno Zakonu izraditi Provedbeni program te da se isti može dostaviti. 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je prihvaćeno  

Izvješće o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godine. 

 

AD 2.) Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna urbanističkog  plana  uređenja UPU 1  

             dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) (nacrt) 

 

Uvodno obrazloženje dao je Bojan Bilić, dipl.ing.arh., Plan 21 d.o.o.. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

S 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 dijela 

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) (nacrt). 

 

AD 3.) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 8012/2, k.o. Kastav 

 

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

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

 

GLASANJE:  

S 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 8012/2, k.o. Kastav. 

 

AD 4.) Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 7982/4, k.o. Kastav 

 

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

financije i razvoj. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

S 12 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 7982/4, k.o. Kastav. 

 



 

 

AD 5.) Odluka o davanju suglasnosti na pokretanje postupka cijepanja k.č. br. 5260, zk.ul.  

             2819, k.o. Kastav 

 

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 davanju suglasnosti na pokretanje postupka cijepanja k.č. br. 5260, zk.ul. 2819, k.o. 

Kastav. 

 

AD 6.) Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 7830/8 i k.č. br. 7830/11, k.o. Kastav 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i 

pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

 

GLASANJE: 

S 12 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 7830/8 i k.č. br. 7830/11, k.o. Kastav. 

 

AD 7.) Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i  

             obvezama 

 

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: 

S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama. 

 

AD 8.) Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja   

             građevinskog zemljišta 

 

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 Marko Brašnić, Leon Kunišek, potpredsjednik Gradskog 

vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

komunalni sustav i zaštitu okoliša Dalibor Babić. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog 

zemljišta. 

 

AD 9.) Odluka o građenju i postavljanju jednostavnih i drugih građevina na površini javne  

             namjene i zemljištu u vlasništvu 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 Vijećnica Irena Kukurin Barić, 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: 

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o građenju i postavljanju jednostavnih i drugih građevina na površini javne namjene 

i zemljištu u vlasništvu Grada Kastva. 

 

AD 10.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima  za obračun plaće  

               službenika i namještenika 

 

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

financije i razvoj. 

U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša i 

pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i 

namještenika. 

 

AD 11.) Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Kastvu 

 

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

Kastva. 

U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Kastva Vjekoslav Rubeša, 

predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver i gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE:  

S 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donesen je  



Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Kastvu. 

 

 

 

AD 12.) Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež   

               Županijskog suda u Rijeci 

 

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 donesen 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog 

suda u Rijeci. 

 

AD 13.) Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež    

               Općinskog suda u Rijeci 

 

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 donesen  

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog 

suda u Rijeci. 

 

AD 14.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za ožujak i travanj 2022.   

               godine 

 

Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za ožujak i travanj 2022. godine 

primljeni su na znanje. 

 

AD 15.) Vijećnička pitanja 

Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanima kada će se održati sastanak sa Gradonačelnikom s 

obzirom da se prije dvije sjednice povukao prijedlog za osnivanje Odbora za branitelje. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se nešto duže čekalo za sastanak i zbog istoga se 

ispričava, ali načelno je razgovarao s članovima Udruge branitelja. Tijekom sljedećeg tjedna će 

se sazvati sastanak. 

 

Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanima o kojoj firmi je riječ u točki 3. dnevnog reda. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović odgovara da se firma zove 

kako je i navedeno L&L PROPERTIES d.o.o.. 



Vijećnica Irena Kukurin Barić pita tko je vlasnik firme jer u registru nije pronašla podatke o 

istome. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović odgovara da će joj se dostaviti 

link na trgovački registar gdje se mogu vidjeti traženi podaci. 

 

Vijećnik Bruno Kraljić postavlja pitanje za teren na k.č. 5957 u NN Ćikovići, pretpostavlja da 

će o istome znati pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu 

okoliša Dalibor Babić. Radi se o terenu koji je prodan od strane privatne osobe. Preko puta 

terena je šuma u koju se baca smeće, građani se žale na insekte i zmije. Teren je navodno kupila 

privatna tvrtka koja je otišla u stečaj te moli da Grad sagleda na koji način riješiti problem. 

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

Babić odgovara da će komunalni redar izaći na teren te ako bude mogućnost za to postupit će 

da se problem riješi.  

 

Vijećnik Leon Kunišek prenosi pitanje građanina iz Rubeša za problem o kojem se raspravljalo 

13.10.2020. godine, za potporni zid visok 3 m ispred Rubeši 176 b uz prometnicu uz koju 

dnevno prolazi veliki broj djece. Građani mole ako se uz isti može postaviti zaštitna ograda. 

Zid je napravio privatni investitor koji je suglasan s postavljanjem zaštitne ograde. Vijećnik 

Bruno Kraljić nadovezuje se i govori da je navedeni problem bio tema sjednica Vijeća Mjesnog 

odbora Rubeši. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se isto provjeriti. 

 

Vijećnik Leona Kunišeka ukazuje da na igralištu Petar Jurčić nedostaje koš. 

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

Babić odgovara da su koševi naručeni te se čeka isporuka. 

 

Vijećnicu Irenu Šarlija zanima tko je zadužen za uređenje nogometnog igrališta s umjetnom 

travom kod škole odnosno kod Školske sportske dvorane „Matija Katalinić“ Kastav budući da 

je isti oštećen, iščupane su bijele oznake i ima dosta rupa. Da li se isto može sanirati. 

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

Babić odgovara da će se pregledati oštećenja. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je sanacija izvršena prije godinu dana, ali će se 

isto pregledati. 

 

Vijećnicu Irenu Šarlija zanima kada će krenuti radovi na cesti Turki – Jelovičani. 

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

Babić odgovara da je Ugovor potpisan i sljedeći tjedan bi trebalo početi uvođenje izvođača u 

posao i sukladno tome započeti poslovi kako stoji iz informacije Županijske uprave za ceste. 

 

Vijćanicu Irenu Šarlija zanima da li je moguće Klapi Kastav omogućiti prostor koji će koristiti 

za održavanje proba.  

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da su imali prostore, ali da su iste izgubili zbog 

proširenja vrtića, ali svakako će se dodatno razmotriti mogućnosti.  

 

 

Tonski zapis s 10. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta3cqipNL8Q  

https://www.youtube.com/watch?v=Ta3cqipNL8Q


 

 

Sjednica je završila u 20:30 sati. 

 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

                Referent I. - tajnica 

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

  

 
 


