
                              
            REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI 

 

KLASA:021-05/18-03/07 

URBROJ:2170-05-06/01-21-93 

Kastav, 13. rujna 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 43. sjednice Vijeća MO Rešetari, održane dana 26. kolovoza 2021. (četvrtak) godine s početkom 

u 20:00 sati u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav. 

 

Prisutni:  

Borna Buzarinov 

Ivica Peranić 

Ivan Andrijević 

 

Opravdano odsutni: 

Đevalin Nikolaj 

Anže Butinar 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

DNEVNI RED 

 

• Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice VMO Rešetari 

• Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

• Realizirani zahvati na području MO Rešetari 

• Prijedlozi članova VMO Rešetari 

• Aktivnosti MO Rešetari 

• Razno 

 

Na sjednici sudjeluju tri člana Vijeća, te je ista pravovaljana. Dnevni red je jednoglasno 

usvojen. 



 

• Ad.1 Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice VMO Rešetari  

Predsjednik Vijeća daje na glasanje zapisnik sa 42. sjednice Vijeća MO Rešetari. 

 

Zaključak: 

Jednoglasano je usvojen zapisnik sa 42. sjednice VMO Rešetari. 

 

• Ad. 2 Novoprikupljeni prijedlozi građana 

- Buzarinov iznosi kako su nekolicina građanki I građana uputili upit vezano za 

zaprašivanje komaraca na području MO Rešetari – proslijeđeno 

- Moli se uklanjanje ostataka pijeska na potezu ceste od kružnog raskrižja u Rešetarima 

prema Bačićima – realizirano 

- Veliki broj građanki I građana kontaktirao MO Rešetari po pitanju preuzimanja spremnika 

za otpad – predsjednik I članovi uputili iste, ponovljena obavjest za vrijeme I lokaciju 

preuzimanja 

- Građani koji koriste prolaz ispod ceste 111. Brigade traže da se postavi rasvjeta u istom, 

jer je u večernjim satima slaba vidljivost 

- Građani ukazuju kako su na parkirališnim površinama u MO Rešetari izblijedile crte koje 

odvajaju vozila, te traže da se iste obnove 

- U Rešetarima u jednosmjernoj ulici nastala je rupa uz poklopac šahte – proslijeđeno prema 

nadležnoj službi 

- Roditelji djece koja koriste dječje igralište u Ul. Pilepčić traže da se ponovno upale 

reflektori  

- Andrijević je ukazao kako se na djelu ceste Put Srdočen na raskrižju (skretanje za Poljane) 

nalazi veća količina kamenja na cesti (šahti) 

- U Tuhtanima u blizini kč. br. 26 zamijenjen je drveni stup za struju  betonskim. Stari drveni 

stup nije uklonjen – traže se nadležne službe za izlazak na teren I rješavanje problema  

     

Zaključak: 

Vijeće MO Rešetari proslijedit će zamolbe građana prema službama Grada Kastva.  

 

• Ad. 3 Realizirani zahvati na području MO Rešetari 

Predsjednik MO iznosi kako je nakon radova odrađenih na dionici ceste iz smjera Bačića 

prema Rešetarima, odrađena sanacija asfalta. Stari/dotrajali asfalt je uklonjen, te je cijeli 

potez ceste do granice s Gradom Rijekom uređen. 



Odrađeni su radovi spajanja vode sa dječjem igralištem Misekino-Štivar. Ubrzo možemo 

očekivati napravljeno kameno postolje sa špinom za vodu.   

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. 

 

• Ad. 4 Prijedlozi članova VMO Rešetari 

Nikolaj I Buzarinov predlažu da se uredi dotrajali stol za stolni tenis u Ul. Štivar. VMO 

Rešetari smatra kako vijećnici uz potrebni materijal samostalno mogu odraditi uređenje 

istog. U narednom periodu imat ćemo to u fokusu kako bi zadovoljili I one građane koji 

vole tu vrstu sporta. 

Andrijević iznosi kako se ponavlja odlaganje materijala na nerazvrstanu cestu u 

Tuhtanima kod kč. br. 2. Prvi puta na teren su izašli vijećnici kako bi upozorili na 

ugrožavanje prometa I pješaka.    

  

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad. 5 Aktivnosti MO Rešetari 

Predsjednik MO Rešetari upoznao je članove s činjenicom da je kontaktirao gradsku 

upravu kako je potrebno odraditi sanaciju pojedinih obruča I mrežica na igralištima u MO 

Rešetari. 

Isti iznosi kako je odrađen sastanak s gradonačelnikom I stručnim osobama u upravi a 

vezano za temu organizacije kampa, programa za osnaživanje mladih. Isti bi se održao na 

području MO Rešetari. Detaljne informacije održavanja I opisa programa bit će iznesen na 

44. sjednici MO Rešetari. 

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad. 6 Razno 

Pod točkom razno nije bilo dodatnih prijedloga. 

 

Sjednica je zaključena u 20:45 sati. 

 

 



Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Borna Buzarinov, v.r. 

 

Dostaviti: 

• Članovima Vijeća MO Rešetari 

• Pismohrani 

• Administratoru web stranice Grada Kastva 

 

 

 

 

 

 

 


