
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD KASTAV 

                GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA: 021-05/22-01/07 

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

Kastav, 27. rujna 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 27. rujna 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, Marin Rančić, Davor Jurčić, Vjekoslav Rubeša 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić 

 

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 

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

- Marina Benvin, mag.iur., Viša stručna suradnica I. za pravne 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 

 

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

pravovaljane. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

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

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3   

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

na području grada Kastva   



3. Odluka o nerazvrstanim cestama 

4. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području 

grada Kastva 

5. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture - 

nerazvrstanih cesta na području grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabi    

6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine 

7. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu 

8. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada 

Kastva za 2022. godinu 

9. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada 

Kastva za 2022. godinu   

10.  Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 3103, 3105, 3106, 3107, zk.ul. 1142, k.o. Kastav    

11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na V. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav 

12. Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 

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

Županijskog suda u Rijeci 

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

Općinskog suda u Rijeci  

15. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za lipanj i srpanj 2022. godine 

16. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. srpnja 2022. 

godine: 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen 

Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 28. srpnja 2022. godine 

 

AD 1.) Odluka o izradi II. 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. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na  

GLASANJE: 

S 10 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  



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

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3  

 

AD 2.) Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području grada Kastva   

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša pridružuje se 12. sjednici Gradskog vijeća 

Grada Kastva te sudjeluje u glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnica Irena Kukurin Barić, Gradonačelnik Matej Mostarac, 

Vijećnik Bruno Kraljić, Vijećnik Davor Jurčić, Potpredsjednik Gradskog vijeća David Marot. 

 

GLASANJE: 

S 12 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području grada Kastva   

 

AD 3.) Odluka o nerazvrstanim cestama 

 

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 je donesena 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

 

AD 4.) Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke 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 I. Izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području grada 

Kastva 

 

AD 5.) Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 

- nerazvrstanih cesta na području grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabi    

 



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 I. Izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture - 

nerazvrstanih cesta na području grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabi    

 

AD 6.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi je sudjelovala Vijećnica Irena Kukurin Barić. 

 

GLASANJE:  

S 13 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN usvojen je  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine 

 

Vijećnik Marin Rančić pridružuje se 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva te sudjeluje u 

glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

AD 7.) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali: Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver, Vijećnik Marin 

Rančić, Vijećnik Leon Kunišek, Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša. 

 

GLASANJE:  

S 10 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesene su  

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu 

 

AD 8.) II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

grada Kastva za 2022. 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:  

S 14 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesene su  

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada 

Kastva za 2022. godinu 

 

AD 9.) II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

grada Kastva za 2022. godinu 

 

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 Vjekoslav 

Rubeša. 

 

GLASANJE:  

S 14 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesene su  

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva 

za 2022. godinu 

 

AD 10.) Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 3103, 3105, 3106, 3107, zk.ul. 1142, k.o. Kastav 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Leon Kunišek, Vijećnik Marin Rančić, Vijećnica Irena 

Kukurin Barić, Potpredsjednik Gradskog vijeća David Marot, Vijećnik Davor Jurčić, Vijećnik 

Željko Rolih, Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša, Gradonačelnik Matej 

Mostarac, Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić, Vijećnik Bruno Kraljić. 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 3103, 3105, 3106, 3107, zk.ul. 1142, k.o. Kastav 

 

AD 11.) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na V. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg 

vrtića Vladimir Nazor Kastav 

 

Uvodno obrazloženje dala je Neva Andonov Lipovac, mag.oec., Voditeljica Odsjeka I. ureda 

gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na V. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav 

 

 



AD 12.) Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dala je Neva Andonov Lipovac, mag.oec., Voditeljica Odsjeka I. ureda 

gradonačelnika. 

 

Vijećnik Davor Jurčić napustio je 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva te nije sudjelovao 

u glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO su donesene 

Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Kastva 

 

AD 13.) 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 14.) 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 15.) Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za lipanj i srpanj 2022. 

godine 

 

Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za lipanj i srpanj 2022. godine primljeni 

su na znanje. 

 

Vijećnik Davor Jurčić pridružuje se 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva.  



AD 16.) Vijećnička pitanja 

Vijećnika Marina Rančića zanimalo je u kojoj je fazi rješavanje otkupa dijela privatnog 

zemljišta vezano uz izgradnju garaže u centru Kastva. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da se čeka izdavanje lokacijske dozvole; 

ponuđena cijena biti će ona koju utvrdi procjenitelj; ukoliko se ista ne uspije otkupiti ići će se 

u postupak izvlaštenja. 

 

Vijećnika Leona Kunišeka zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja reciklažnog dvorišta. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da se čeka financiranje iz EU fondova, odnosno 

otvaranje odgovarajućeg natječaja na koji bi se mogli prijaviti s obzirom da na do sada 

otvorenim natječajima Grad Kastav nije bio prihvatljiv prijavitelj (kao primjer je naveo natječaj 

na koji su se mogle prijaviti samo jedince lokalne samouprave s brojem stanovnika do 3000). 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša upozorio je na činjenicu da se sjednica 

Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost sazvala istog dana kojeg dana je bila i 

održana te da s obzirom na to na sjednici nije mogao prisustvovati. Također, upozorio je i na 

činjenicu da se odluke navedenog odbora redovito ne uzimaju u obzir iako smatra da je 

navedeni odbor jedan od najbitnijih radnih tijela. 

Nadalje, upozorio je na sastavljanje zapisnika sa sjednica vijeća mjesnih odbora, odnosno 

smatra da koordinator vijeća mjesnih odbora nema ovlast odlučivati da li će se određene 

primjedbe na zapisnik prihvatiti ili odbaciti.  

Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver složila se da se sjednice radnih tijela moraju 

sazivati u primjerenom roku da se članovi mogu odazvati.  

Neva Andonov Lipovac, mag.oec., Voditeljica Odsjeka I. ureda gradonačelnika, vezano uz 

sjednice vijeća mjesnih odbora, odgovorila je da je u e-mailu koji je upućen članici Vijeća 

Mjesnog odbora Kastav navedeno da će o primjedbama na zapisnik odlučivati sami članovi 

na idućoj svojoj sjednici. 

Gradonačelnik Matej Mostarac prihvatio je kritiku vezano uz sazivanje sjednica radnih tijela 

te naveo da je predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, s obzirom na 

brojne druge obveze, predao molbu za zamjenom s mjesta predsjednika. Vezano uz sjednice 

vijeća mjesnih odbora, konstatirao je da svatko tko je sudjelovao na sjednicama ima pravo 

izraziti svoje mišljenje na zapisnik. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša nadodao je da ukoliko se radi o žurnom 

sazivanju sjednice radnog tijela postoji mogućnost i telefonskim putem obavijestiti članove o 

sazivanju iste. 

 

Vijećnica Irena Kukurin Barić konstatirala je da je stanovništvo nezadovoljno vrlo visokom 

cijenom odvoza komunalnog otpada na području grada Kastva (navela je primjere kućanstva 

s područja mjesnih odbora Kastav i Rubeši te primjer kućanstva iz Londona).  

Nadalje, zanimalo ju je kada se kreće u novi model prikupljanja otpada. 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić konstatirao je da su na poskupljenje cijena odvoza 

komunalnog otpada utjecale izmjene u novom Zakonu o gospodarenju otpadom koji je cijene 

uredio na način da je visina paušala ista neovisno radi li se o jednoj ili više osoba u istom 

kućanstvu; na povećanje cijena također je utjecalo povećanje cijene odlaganja otpada na 

deponij Marišćina. U novi model prikupljanja otpada trebalo bi se krenuti u studenom tekuće 

godine. 



Gradonačelnik Matej Mostarac konstatirao je da boljim, odnosno pametnijim odvajanjem 

otpada možemo utjecati na smanjenje poskupljenja cijene. 

Također, vezano uz raspravu s prethodne sjednice, nadodao je da se 90% stanovnika jezgre 

Kastva odlučilo za odlaganje otpada u zajednički spremnik. 

 

Vijećnika Davora Jurčića zanimalo je da li će se poluukopane spremnike okružiti ogradom 

zbog odlaganja otpada izvan spremnika i rasipanja istog po naselju. 

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

sustav i zaštitu okoliša odgovorio je da je predviđena izgradnja ograde, odnosno zaštite 

poluukopanih spremnika. 

 

Vijećnicu Irenu Šarliju zanimalo je kada počinju radovi na izgradnji kanalizacije te predlaže 

da se s tim informacijama građani na vrijeme upoznaju. 

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

sustav i zaštitu okoliša odgovorio je da je potpisan ugovor o početku radova; izvođač GP KRK 

ima ugovornu obvezu do početka iduće godine izraditi terminski plan izvođenja radova 

nakon čega će se javnost upoznati s lokacijama i terminima radova. Na internetskim 

stranicama KD Vodovod i kanalizacija, pod domenom Aglomeracija Rijeka, grafički su 

prikazane trase radova u sklopu tog projekta. 

Gradonačelnik Matej Mostarac nadodao je da se radi o veoma opsežnom projektu koji će dugo 

trajati i tražiti puno dekomodacije života građana; početkom iduće godine održat će se javna 

tribina putem koje će se građani upoznati sa svim pojedinostima.  

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša, vezano uz prethodno pitanje o odvozu 

otpada, nadodao je da je Gradsko vijeće, prilikom donošenja Plana gospodarenja otpadom, 

propustilo utjecati na određivanje cijena i ostalih elemenata utvrđenih planom, odnosno 

Gradsko vijeće je samo prihvatilo prijedlog takvog plana sastavljenog od strane KD Čistoća. 

Nadalje, zanimalo ga je da li informacija o izjašnjavanju stanovnika jezgre Kastva o načinu 

odlaganja otpada znači da će stanovnici odlagati otpad na način kako su se izjasnili ili će, s 

obzirom na većinu, odlagati svi u zajednički spremnik. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da će se svakom stanovniku omogućiti odlaganje 

otpada na način na koji se izjasnio. 

 

Vijećnicu Irenu Šarlija zanimalo je kako napreduju radovi u Turkima. 

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

sustav i zaštitu okoliša odgovorio je da je prema informacijama Županijske uprave za ceste sve 

sukladno terminskom planu izvođenja radova. 

Gradonačelnik Matej Mostarac nadodao je da su u prijedlogu proračuna Županijske uprave 

za ceste za sljedeću godinu planirani radovi na preostalom dijelu županijske ceste do novog 

igrališta u Turkima. 

 

Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja škole. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da je projekt u fazi čekanja izdavanja uvjeta koje 

bi trebalo izdati ministarstvo u suradnji s Arhitektonskim fakultetom; prema posljednjim 

informacijama uvjeti bi trebali biti izdani kroz desetak dana što bi značilo da bi u narednih 

nekoliko mjeseci mogli prijaviti projekt na natječaj. 

 



Vijećnica Irena Kukurin Barić konstatirala je da je stanovništvo nezadovoljno voznim redom 

autobusnih linija na području grada Kastva (navela je primjer gospodina koji radi do kasnih 

sati te nakon posla nema autobusnu liniju za povratak u Kastav). 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić konstatirao je da su zadnje vožnje autobusnih linija 

prema Kastvu u pravilu prazne i slabo korištene; s navedenim problemom Grad Kastav nije 

upoznat, u protivnom bi se vožnja pomaknula na vrijeme koje gospodinu odgovara; u suradnji 

s KD Autotrolej se pokušava no veoma je teško udovoljiti potrebama svih građana. 

Gradonačelnik Matej Mostarac konstatirao je da trenutno gotovo 70% troškova javnog 

prijevoza snosi Grad Kastav; standard koji se pokušava postići je spajanje Kastva sa centrom 

Rijeke najviše vodeći računa o potrebama učenika. 

Vijećnica Irena Šarlija nadodala je da je istina da su autobusi uglavnom prazni iz razloga 

gustog školskog rasporeda učenika; prioritet bi trebala biti izgradnja nove škole; predložila je 

gospođu Zuzić Andreju za Kastavku mjeseca. 

 

Tonski zapis s 12. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=deJH-mtcL8Y 
 

Sjednica je završila u 20:52 sati. 

 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

                 

              Marina Benvin, mag.iur.                                   Mirela Smojver, dipl.iur. 
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