
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD KASTAV 

                GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA: 021-05/22-01/09 

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

Kastav, 22. studenog 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 22. studenog 2022. godine u 19:00 sati 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, 

Kastav, Lokvina 3 

 

 

Prisutni Vijećnici: Mirela Smojver, David Marot, Vjekoslav Rubeša, Željko Rolih, Stanko 

Vučetić, Sandra Srdoč, Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Leon Kunišek, Marko Brašnić, 

Irena Šarlija, Marin Rančić, Davor Jurčić 

 

Odsutni Vijećnici: Irena Kukurin Barić 

 

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 

 

Gosti: 

 dr.sc. Škunca Srđan, d.i.a. i d.i.g., Grad Rijeka 

 

Sjednici prisustvuje 14 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

 



Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 

2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vladimir Nazor 

Kastav 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 

4. Proračun Grada Kastva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu 

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

Gradskom vijeću Grada Kastva za 2023. godinu 

7. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu 

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

prostoru za 2023. godinu 

9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2023. 

godinu 

10. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2023. 

godinu 

11. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Kastva 

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

za 2023. godinu 

13. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva 

14.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada  Kastva u 2022. godini 

14.2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2023. godinu 

15. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za rujan 2022. godine 

16. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Vijećnica Irena Kukurin Barić pridružuje se 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva te 

sudjeluje u glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 24. listopada 

2022. godine: 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 12 glasova ZA i 3 glasa PROTIV je usvojen 

Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 24. listopada 2022. godine 

 



AD 1.) Odluka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 
 

Uvodno obrazloženje dao je dr.sc. Škunca Srđan, d.i.a. i d.i.g., Grad Rijeka. 

U raspravi su sudjelovali: Gradonačelnik Matej Mostarac i Vijećnik Leon Kunišek. 

GLASANJE: 

S 13 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog 

plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 

 

AD 2.) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vladimir Nazor 

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 prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 

 

AD 3.) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor 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 prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 

 

AD 4.) Proračun Grada Kastva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Davor Jurčić, Gradonačelnik Matej Mostarac, Vijećnik 

Marin Rančić, Vijećnica Irena Kukurin Barić i Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver. 

 

GLASANJE: 

S 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesen je  

Proračun Grada Kastva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 



Vijećnik Marin Rančić napustio je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva te nije sudjelovao 

u glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

AD 5.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu 

 

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 3 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu 

 

AD 6.) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2023. godinu 

 

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 raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Kastva za 2023. godinu 

 

AD 7.) Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. 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 13 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesen je  

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu 

AD 8.) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2023. godinu 

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 napustio je 14. sjednicu Gradskog vijeća 

Grada Kastva te nije sudjelovao u glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 



Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

S 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesen je  

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2023. godinu 

AD 9.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2023. 

godinu 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

 

Vijećnik Marin Rančić pridružuje se 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva te sudjeluje u 

glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

S 13 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesen je  

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2023. godinu 

AD 10.) Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2023. 

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 je donesen  

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2023. godinu 

AD 11.) Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Kastva 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Davor Jurčić, Vijećnik Leon Kunišek, Predsjednica 

Gradskog vijeća Mirela Smojver, Potpredsjednik Gradskog vijeća David Marot, Vijećnik Marin 

Rančić, Gradonačelnik Matej Mostarac i Vijećnica Irena Kukurin Barić. 

 

GLASANJE: 

S 13 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Kastva 

AD 12.) Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada 

Kastva za 2023. godinu 



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 donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2023. 

godinu 

AD 13.) Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva 

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 donesen 

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva 

AD 14.1.) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada  Kastva u 2022. godini 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

U raspravi je sudjelovala Vijećnica Irena Šarlija.  

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je usvojena  

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada  Kastva u 2022. godini 

AD 14.2.) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2023. godinu 

Uvodno obrazloženje dao je Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na: 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je usvojen  

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2023. godinu 

 

AD 15.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za rujan 2022. godine 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Davor Jurčić, Vijećnik Bruno Kraljić, Vijećnica Irena Šarlija 

i Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Krešimir Vidović. 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za rujan 2022. godine primljen je na 

znanje. 

 



AD 16.) Vijećnička pitanja 

Vijećnika Davida Marota zanimalo je kako teče adaptacija na novi sustav odvoza komunalnog 

otpada. 

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

sustav i zaštitu okoliša, iznio je rezime protekla tri tjedna koliko je prošlo od uvođenja novog 

sustava: većina spremnika za otpad uklonjeno je s javnih površina te su deponirani u zoni 

gospodarenja otpadom Žegoti; sva kućanstva su dobila odgovarajuće nove spremnike - zelene, 

žute i plave boje; postavljeni su poluukopani spremnici na području MO Rešetari i u staroj 

jezgri grada Kastva; odrađeno je nekoliko prezentacija za građane te se 7. prosinca planira 

održati javna tribina na temu odvojenog prikupljanja otpada. Nadodao je da su u ovom 

prijelaznom razdoblju primijećeni slučajevi neodgovarajućeg odlaganja otpada te slučajevi 

odlaganja krupnog otpada u malene koševe za otpad, no počelo će se s fotografiranjem i 

korištenjem video nazora. Također, nadodao je da smatra da ne bi bilo dobro rješenje postaviti 

više malenih koševa na javnu površinu kako su to tražili odgovarajući mjesni odbori. 

Gradonačelnik Matej Mostarac nadodao je da adaptacija na novi sustav teče vrlo dobro te da 

su građani istome pristupili vrlo odgovorno; prvi rezultati su mnogo bolji nego što su bili u 

drugim jedinicama lokalne samouprave te će biti ključno detektirati one koji se namjeno 

odupiru novom sustavu te iste početi kažnjavati. 

Vijećnica Paola Car, vezano uz poluukopane spremnike, nadodala je da ponekad postoji 

problem s korištenjem ključa, posebice noću kada je vidljivost slaba. 

Vijećnicu Irenu Šarliju zanimalo je do kada će se spremnici za otpad koji su uklonjeni s javnih 

površina biti deponirani u Žegotima s obzirom da se i u njih odlaže otpad. 

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

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da je upoznat s navedenim problemom te da će KD 

Čistoća u roku od desetak dana ukloniti te spremnike. 

 

Vijećnik Leon Kunišek prenio je pitanje građana na koje traži pismeni odgovor, a vezano uz 

igralište u Dolnjim Turkima: s obzirom da igralište nije dovršeno u ugovorom određenim 

rokovima, postoji li aneks ugovora o produženju roka za izvođenje radova te kako je istim 

regulirano kašnjenje s izvođenjem radova; postoji li aneks ugovora nakon poskupljenja 

materijala te šta je istim regulirano; s obzirom da nema potpornog zida i tribina, da li je 

izrađena izmjena glavnog projekta; ukoliko jest, koja je cijena te ima li igralište uporabnu 

dozvolu. 

Gradonačelnik Matej Mostarac nadodao je da je sve što je ugovoreno i odrađeno; na 

postavljeno pitanje uputit će se pismeni odgovor. 

 

Vijećnica Irena Kukurin Barić prenijela je pitanje građana, a vezano uz dodjelu učeničkih 

stipendija: s obzirom da kandidat o kojemu je riječ (učenik srednje škole i sportaš) nije dobio 

stipendiju, na koji se način donosi odluka o dodjeli stipendija te da li se kandidati koji ne dobiju 

stipendiju o tome i obavijeste. 

Neva Andonov Lipovac, mag.oec., Voditeljica Odsjeka I. ureda gradonačelnika, odgovorila je 

da je upravo jučer poslan zaključak gradonačelnika svim stipendistima i kandidatima koji nisu 

udovoljili uvjetima za dodjelu stipendija. 



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

je da kandidat o kojemu je riječ nije prijavljen u kategoriju sportske stipendije s obzirom da je 

u kategoriji sportske stipendije bio prijavljen samo jedan kandidat koji je istu i dobio; broj 

stipendija je povećan s obzirom na jako puno djece koja su izvanredna; rezultati se mogu dati 

na uvid svima koji su zainteresirani. 

Vijećnik Davor Jurčić predložio je da se vijećnicima dostavi dokumentacija vezana uz natječaj 

za dodjelu stipendija te pristigle prijave, a kako bi se olakšala komunikacija sa zainteresiranim 

građanima. 

Neva Andonov Lipovac, mag.oec., Voditeljica Odsjeka I. ureda gradonačelnika, odgovorila je 

da je sva dokumentacija vezana uz natječaj za dodjelu stipendija objavljena na internetskim 

stranicama Grada Kastva; pristigle prijave se ne mogu objavljivati zbog zaštite osobnih 

podataka no iste će se dostaviti vijećnicima.  

 

Vijećnika Marina Rančića zanimalo je zašto kod Glazbenog odjela nema javne rasvjete niti 

oznake da su djeca u blizini. 

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

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da će problem javne rasvjete biti riješen. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da u pregovorima sa Županijskom upravom za 

ceste dogovoreno konačno rješenje za postavljanje "drop off" lokacije te da bi se uskoro trebalo 

ići u realizaciju istog. 

 

Vijećnika Davora Jurčića zanimalo je zašto u Spinčićima, pri izlasku na glavnu cestu, još nije 

postavljeno ogledalo za bolju preglednost u prometu. 

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

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da je za postavljanje ogledala potrebno izraditi elaborat 

te dobiti suglasnost MUP-a i Županijske uprave za ceste. 

 

Tonski zapis s 14. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PxA7H4oYo0. 
 

Sjednica je završila u 20:51 sati. 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

                 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6PxA7H4oYo0

