
                              
            REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI 

 

KLASA:021-05/18-03/07 

URBROJ:2170-05-06/01-21-95 

Kastav,  13. listopada 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 44. sjednice Vijeća MO Rešetari, održane dana 19. rujna 2021. (četvrtak) godine s početkom u 

19:00 sati u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav. 

 

Prisutni:  

Borna Buzarinov 

Ivica Peranić 

Ivan Andrijević 

Anže Butinar 

 

Opravdano odsutni: 

Đevalin Nikolaj 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

DNEVNI RED 

 

• Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice VMO Rešetari 

• Novoprikupljeni prijedlozi građanki i građana 

• Prijedlozi članova VMO Rešetari 

• Otvorena vrata – predstavljanje programa za mlade u MO Rešetari 

• Razno 

 

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

usvojen. 

 



• Ad.1 Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice VMO Rešetari  

Predsjednik Vijeća daje na glasanje zapisnik sa 43. sjednice Vijeća MO Rešetari. 

 

Zaključak: 

Sa 3 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM  usvojen je zapisnik sa 43. sjednice VMO Rešetari. 

 

• Ad. 2 Novoprikupljeni prijedlozi građana 

- Buzarinov je izvijestio članove kako smo od strane kolega iz MO Rubeši, a na zahtjev 

sugrađana dobili molbu da se na području Mjesnog odbora Rešetari izradi i nacrta mural 

(slika na zidu). 

- Isti je prenio članovima Vijeća kako je dobio informaciju da u kasnijim noćnim satima 

pojedinci uništavaju sadnice na djelu ceste 111. Brigade, kao i da se skupine mladih ljudi 

skupljaju u prolazu (spoj Rešetari – 111. Brigada) ispod navedene ulice.  

- Mjesni je odbor dobio upit od stanara u Rešetarima; “Čemu služe i što snimaju kamere 

koje se nalaze na rasvjetnim stupovima”? 

- Butinar postavlja pitanje; “Kada će biti ofarbani ostali rasvjetni stupovi na području MO 

Rešetari? 

       

Zaključak: 

VMO Rešetari se ne protivi izradi murala (slika na zidu). Članovi Vijeća složili su se da bi i 

Odluku trebale donijeti gradske službe/odgovorne osobe po navedenom pitanju.  

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

 

• Ad. 3 Prijedlozi članova VMO Rešetari 

- Buzarinov iznosi kako je potrebno urediti živicu (niz gusto zasađenih grmova) koja se 

nalazi sa zapadne strane u dječjem parkiću Miserkino-Štivar. 

Isti govori da je u razgovoru s nekolicinom sugrađana razgovarao o otvaranju vrata 

prostorija MO Rešetari (Štivar 13), a sve u svrhe druženja – provođenja vremena uz 

društvene igre. 

- Vijeće MO Rešetari raspravljalo je I o izvršenoj donaciji u iznosu od 1000,00 kuna za 4. 

memorijalni malonogometni turnir “Dubravko Dukić” 2021.  

   

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. Članovi Vijeća pozdravljaju želju za 

otvaranjem vrata MO Rešetari za druženja i sl. Peranić iznosi da bi bilo dobro, kada se krene 



u uređenje prostorija MO Rešetari, odraditi nabavu npr. stolova za šah, karte, razne društvene 

igre.  

Vijeće MO Rešetari proslijedit će zamolbu prema Gradu Kastvu kako bi se na vrijeme u 

proračun uvrstili troškovi I realizirale želje.  

 

• Ad. 4 Otvorena vrata – predstavljanje programa za mlade u MO Rešetari 

- Predsjednik MO Rešetari upoznao je članove o odrađenom sastanku s inicijatorima 

programa, stručnim službama kao i gradonačelnikom na temu predstavljanja programa 

za mlade u prostorijama MO Rešetari. Grad Kastav i MO Rešetari će na službenim 

stranicama i društvenoj mreži Facebook objaviti detalje programa. Termin predstavljanja 

će biti 24. rujna u 18:30. 

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad. 5 Razno 

- Nakon što su uništene, autobusne nadstrešnice na stajalištima JGP-a su ponovno uređene 

i ofarbane na području cijelog MO Rešetari, iznosi Buzarinov. 

- Andrijević predlaže Vijeću kako bi bilo dobro da se udružimo sa svim Mjesnim odborima 

u Kastvu i zajednički se okupimo na štandu za Belu nedeju.  

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. Vijeće je nakon razgovora o 

zajedničkom štandu svih Mjesnih odbora došlo do zaključka, da se prvo mora provjeriti s 

Gradom i Civilnom zaštitom zbog trenutne epidemiološke situacije. Predsjednik je preuzeo 

odgovornost razgovora, te će Vijeće naknadno biti obaviješteno o predloženom. 

 

  

Sjednica je zaključena u 19:50 sati. 

Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Borna Buzarinov, v.r. 

 

Dostaviti: 

• Članovima Vijeća MO Rešetari 

• Pismohrani 

• Administratoru web stranice Grada Kastva 


