
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD KASTAV 

                GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA: 021-05/22-01/10 

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

Kastav, 14. prosinca 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 14. prosinca 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, Borna Buzarinov (nakon položene prisege pod točkom 1.), Bruno Kraljić, Renato 

Jelovica, Leon Kunišek, Irena Kukurin Barić, Marko Brašnić, Irena Šarlija 

 

Odsutni Vijećnici: Paola Car, Marin Rančić, Davor Jurčić 

 

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 

 

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; 

- Lorena Končurat, mag.iur., Viša stručna suradnica II. za imovinsko-pravne poslove 

 

Sjednici prisustvuje 11 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Kastva 



2. Odluka o prihvaćanju investicije - kapitalnog projekta zajedničke izgradnje komunalne 

infrastrukture i model upravljanja komunalnom infrastrukturom 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Kastva 

4. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu  

5. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada 

Kastva za 2022. godinu 

6. Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projekta - Rekonstrukcija 

građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav 

7. Odluka o socijalnoj skrbi 

8. Odluka o porezima Grada Kastva 

9. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

10. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 7804/244 

11. Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 8166/7, 8166/8, 8166/6, 8231/5 i dr. k.o. Kastav 

12. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 22. studenog 

2022. godine: 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV je usvojen 

Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 22. studenog 2022. godine 

 

AD 1.) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Kastva 
 

Uvodno obrazloženje dao je Stanko Vučetić, predsjednik Mandatne komisije. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

 

JEDNOGLASNO je prihvaćeno 

Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Vijećnica Paola Car pridružuje se 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva te sudjeluje u 

glasanju za ostale točke dnevnog reda. 



Prihvaćanjem Izvješća Mandatne komisije potvrđen je mandat Vijećniku Borni Buzarinovu. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver izgovorila je tekst SVEČANE PRISEGE, 

prozvala Vijećnika Bornu Buzarinova, koji je ustao te izgovorio «PRISEŽEM».  

 

AD 2.) Odluka o prihvaćanju investicije - kapitalnog projekta zajedničke izgradnje 

komunalne infrastrukture i model upravljanja komunalnom infrastrukturom 

 

Uvodno obrazloženje dao je Marin Mijolović, dipl.oec., Medicom d.o.o. 

 

U raspravi je sudjelovao:  Vijećnik Leon Kunišek. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o prihvaćanju investicije - kapitalnog projekta zajedničke izgradnje komunalne 

infrastrukture i model upravljanja komunalnom infrastrukturom 

 

AD 3.) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanje 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. 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Kastva 

 

AD 4.) III. 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: Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša i Vijećnik Leon 

Kunišek. 

 

GLASANJE: 

S 8 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donesene su  

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

 

AD 5.) III. 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. 



Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE: 

S 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesene su  

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

za 2022. godinu 

 

AD 6.) Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projekta - 

Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 

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 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projekta - Rekonstrukcija 

građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav 

 

AD 7.) Odluka o socijalnoj skrbi 

 

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 socijalnoj skrbi 

AD 8.) Odluka o porezima Grada Kastva 

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

financije i razvoj. 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnica Irena Kukurin Barić, Vijećnik Bruno Kraljić, Gradonačelnik 

Matej Mostarac i Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša. 

 

GLASANJE: 

S 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o porezima Grada Kastva 

AD 9.) Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 



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

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša. 

 

GLASANJE: 

S 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj 

jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

AD 10.) Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 7804/244 

 

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

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

U raspravi je sudjelovao Gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 7804/244 

AD 11.) Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 8166/7, 8166/8, 8166/6, 8231/5 i dr. 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 Bruno Kraljić, Vijećnik Leon Kunišek, Potpredsjednik 

Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša, Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver, Vijećnik 

Borna Buzarinov, Vijećnik Marko Brašnić i Gradonačelnik Matej Mostarac. 

 

GLASANJE: 

S 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesena je 

Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 8166/7, 8166/8, 8166/6, 8231/5 i dr. k.o. Kastav  

 

AD 12.) Vijećnička pitanja 

Vijećnika Leona Kunišeka zanimalo je da li se razmišlja o poticajnoj stanogradnji za mlade 

obitelji u Kastvu slijedeći primjere Rijeke i Opatije. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da poticajna stanogradnja u Kastvu nema smisla 

s obzirom na vrlo intenzivnu gradnju stanova u Kastvu; za poticajnu stanogradnju bi Grad 

morao uložiti jako puno sredstava za jako mali rezultat; usmjerili smo se izgradnji održivog 

naselja u Rešetarima; kroz poticaje će se pokušat pridobiti mlade ljude kojima će takvo naselje 

biti interesantno za život. 

 

Vijećnika Bruna Kraljića zanimalo je da li postoji pisana obavijest vezano uz čišćenje terena 

k.č. 5957; napomenuo je da javna rasvjeta kod Partizana još uvijek ne radi te izrazio pohvale 

postavljenom ležećem policajcu na pristupnoj cesti prema Frlaniji. 

Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver izrazila je pohvale postavljenom ležećem 

policajcu u ulici Put Srdočen. 

 



Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanimalo je da li postoji mogućnost autobusnom linijom 

povezati Novo groblje Kastav s naseljem Rešetari i okolnim naseljima s obzirom da je, posebno 

umirovljenicima, veliki izdatak plaćanje taxi prijevoza do groblja. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da direktne autobusne linije nema no da se 

navedeni problem može riješiti presjedanjem na mini bus koji ide prema Brnčićima; za 

budućnost je predviđeno autobusno ugibalište kod groblja te će se pokušat omogućiti 

povezanost. 

Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanimao je razlog prestanka radnog odnosa službenice koja je 

bila zaposlena na radnom mjestu tajnice. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da je sa službenicom postignut sporazum o 

prestanku radnog odnosa. 

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

da se radi o osobnim razlozima službenice. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša iznio je sugestiju vezano uz izbor tehnike 

(ključ ili kartica) za otvaranje spremnika za otpad; sistem otvaranja ključem dobro funkcionira; 

tvrdnje da sistem otvaranja karticom ne funkcionira dobro nisu istinite s obzirom da iz 

vlastitog iskustva može potvrditi da takav sistem također dobro funkcionira; predlaže da 

ukoliko bude potrebe za nabavljanjem nove opreme da se izaberu kartice s obzirom da su 

jeftinije građanima, jeftinije Gradu te jednostavnije za korištenje i održavanje.  

Vijećnicu Irenu Šarliju zanimalo je postoji li rješenje za postavljanje signalizacije kod glazbene 

škole te u kojoj je fazi realizacija izgradnje nove osnovne škole u Rešetarima. Također, prenijela 

je zahtjev MO Brnčići za čišćenjem unutarnjeg prostora društvenog doma s obzirom na 

izbijanje vlage. 

Gradonačelnik Matej Mostarac, vezano uz signalizaciju kod glazbene škole, odgovorio je da 

su dobivene sve potrebne suglasnosti te da se nada što skorijoj realizaciji. Vezano uz novu 

osnovnu školu, odgovorio je da je količina kvadrata koje Grad ima u vlasništvu u 

namjeravanoj zoni izgradnje škole dovoljna za izgradnju, a da projekt još nije u realizaciji iz 

razloga što se čeka sastavljanje uvjeta nadležnog ministarstva vezanih uz gradnju škola koje 

će provoditi cjelodnevnu nastavu. Vezano uz čišćenje društvenog doma u Brnčićima, 

odgovorio je da će se zahtjev sagledati. 

Tonski zapis s 15. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku: 

https://youtu.be/Ac2kFb0ha9M 
 

Sjednica je završila u 20:40 sati. 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

                 

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

https://youtu.be/Ac2kFb0ha9M

