
                              
             REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI 

 

KLASA:021-05/18-03/07 

URBROJ:2170-05-06/01-21-97 

Kastav,  22. studenog 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 45. sjednice Vijeća MO Rešetari, održane dana 19. listopada 2021. (utorak) godine s početkom 

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

 

Prisutni:  

Borna Buzarinov 

Ivica Peranić 

Ivan Andrijević 

Anže Butinar 

Đevalin Nikolaj 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

DNEVNI RED 

 

• Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice VMO Rešetari 

• Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

• Prijedlozi članova VMO Rešetari 

• Aktivnosti članova VMO Rešetari 

• Drugo predstavljanje programa za mlade I definiranje termina u MO Rešetari  

• Razno 

 

Na sjednici sudjeluju svi članovi Vijeća, te je ista pravovaljana. Dnevni red je jednoglasno 

usvojen. 

 

 



• Ad.1 Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice VMO Rešetari  

Predsjednik Vijeća daje na glasanje zapisnik sa 44. sjednice Vijeća MO Rešetari. 

 

Zaključak: 

Jednoglasno je  usvojen zapisnik sa 44. sjednice VMO Rešetari. 

 

• Ad. 2 Novoprikupljeni prijedlozi građana 

Buzarinov je izvijestio članove Vijeća o sljedećem: 

- Sugrađanke I sugrađani su zadovoljni novouređenim putem koji spaja Rešetare s Ul. 

111. Brigade, ali isti apeliraju da je potrebno postavljanje rasvjetnog tijela u prolazu 

ispod ceste jer je u večernjim satima u istom slaba vidljivost, 

- S adrese Štivar od br. 1 do 9 smo zaprimili molbu da se posječu divlje narasli listovi iz 

preostalih debla, 

- Na potezu ceste u Rešetarima (s sjeverne strane trgovine Birota) na nogostup padaju 

grane obližnjih stabala, te sugrađani mole za njihovo uklanjanje radi lakšeg kretanja, 

- Nekolicina građana je proslijedila upit o završetku radova u Rešetarima, a po pitanju 

vodovoda – radovi završeni!, 

- Razbijeno je postolje od novoizvedene špine za vodu na igralištu Miserkino/Štivar – 

gradske službe upoznate – sanacija pokrenuta, 

- U Rešetarima je u kratkom vremenskom periodu zbog radova iz špina u kućanstvima 

curila nečista voda – problem prijavljen I riješen, 

- U zoni trokrakog raskrižja u Ul. 111. Brigade na djelu pješačkog prijelaza, nastalo je 

ulegnuće asfalta – mole se nadležne službe za izlazak na teren, 

Butinar iznosi kako ne radi rasvjetno tijelo oznake br. 1394. 

Nikolaj iznosi kako su mu se javili privatni iznajmljivači po pitanju radova u ljetnim 

mjesecima na području MO Rešetari. Peranić I Nikolaj smatraju kako bi se trebala donijeti 

Odluka o vremenskom ograničavanju radova I na našem području radi velikog broja 

privatnih iznajmljivača. Poželjno je u navedeno pitanje uključiti I turističku zajednicu 

Grada Kastva.  

Nikolaj iznosi kako je zaprimio dojavu o deponiranju materijala na potezu Ul. Gorice I 

Tuhtanima (u neposrednoj blizini spremnika za otpad). 

           

Zaključak: 

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

 

 

 



• Ad. 3 Prijedlozi članova VMO Rešetari 

Buzarinov iznosi kako je potrebno kontaktirati komunalnu službu radi uklanjanja 

tehnički oštećenih I neispravnih vozila na nedovršenom djelu županijske ceste u blizini 

Ul. Put Rešetaron – komunalni redar upućen u situaciju/rješenje postavljeno na vozila. 

Nakon kratke rasprave članova Vijeća VMO donijeli su Odluku o usmjeravanju 

preostalih financijskih sredstava VMO Rešetari. 

Nikolaj predlaže definiranje termina za naše sugrađane radi korištenja novoizgrađenog 

objekta za boćanje. Buzarinov se obvezao kontaktirati referenta za sport I događanja. 

   

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. Na Odluku VMO preostala financijska 

sredstva usmjerit će se u održavanje štanda I druženja s građankama I građanima na 

manifestaciji “Zadnje polne va Kastve”. Buzarinov će na idućoj sjednici iznijeti informacije o 

upitu člana Vijeća, a vezano za korištene termina za boćanje. 

 

• Ad. 4 Aktivnosti članova VMO Rešetari 

Predsjednik MO izvijestio je članove o redovnoj komunikaciji sa stručnim službama, a 

neka od pitanja bila su: Dovršetak krajobraznog uređenja u Ul. Štivar, kao I dovršetku 

projekta sadnje stabala na novoizgrađenoj parkirališnoj površini. 

Isti iznosi kako je 11. listopada odrađen produktivan sastanak s gradonačelnikom I 

pročelnicom odjela za opće poslove I društvene djelatnosti, na kojem se govorilo o 

budućim zahvatima I projektima na području MO Rešetari. 

16. listopada predsjednik je s nekoliko prigodnih riječi potpore pozdravio volontere I 

sudionike programa koji će raditi s mladima u narednom period. 

Isti je u nekoliko navrata proveo razgovor s predstavnicom stanara na adresi Štivar 2 I 4 

radi želje za krajobraznim uređenjem I na toj lokaciji. 

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad. 5 Drugo predstavljanje programa za mlade I definiranje termina u MO Rešetari 

Drugo predstavljanje programa za mlade održano je 20. listopada s većim odazivom naših 

sugrađanki I sugrađana – animatora/sudionicima u prostorijama VMO Rešetari koje će se 

u narednom razdoblju značajnije koristiti, a sve u svrhu uspjeha ovog hvalevrijednog 

programa za mlade. VMO Rešetari ponovno je dalo podršku I s objavom na društvenoj 

mreži Facebook.  

 



Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad 6 Razno 

Butinar je ukazao potrebu za uređenje (farbanje) rasvjetnih stupova na području MO 

Rešetari. Buzarinov je iznio članovima Vijeća kako je odrađena aktivnija košnja I uređenje 

javnih zelenih površina tijekom mjeseca rujna. 

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. Predsjednik će kontaktirati nadležne 

službe radi uređenja preostalih stupova javne rasvjete koji još nisu pofarbani. Isti će zatražiti 

kriterij po kojem se navedeni uređuju.  

 

  

Sjednica je zaključena u 20:15 sati. 

 

 

 

Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Borna Buzarinov, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

• Članovima Vijeća MO Rešetari 

• Pismohrani 

• Administratoru web stranice Grada Kastva 

 

 

 

 


