
                               
            REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI 

 

KLASA:021-05/18-03/07 

URBROJ:2170-05-06/01-22-102 

Kastav, 13. siječnja 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 47. sjednice Vijeća MO Rešetari, održane dana 20. studenog 2021. (ponedjeljak) godine s 

početkom u 19:30 sati u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav. 

 

Prisutni:  

Borna Buzarinov 

Ivica Peranić 

Đevalin Nikolaj 

Anže Butinar 

 

Opravdano odsutni: 

Ivan Andrijević 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

DNEVNI RED 

 

• Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice VMO Rešetari 

• Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

• Aktivnosti članova VMO Rešetari 

• Realizirani zahvati u proteklom period 

• Prenamjena preostalih financijskih sredstava 

• Razno 

 

Na sjednici sudjeluje četvero članova Vijeća, te je ista pravovaljana. Dnevni red je 

jednoglasno usvojen. 



• Ad.1 Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice VMO Rešetari  

Predsjednik Vijeća daje na glasanje zapisnik sa 45. sjednice Vijeća MO Rešetari. 

Zaključak: 

Jednoglasno je  usvojen zapisnik sa 46. sjednice VMO Rešetari. 

 

• Ad. 2 Novoprikupljeni prijedlozi građana 

Buzarinov je izvijestio članove Vijeća o sljedećem: 

• VMO Rešetari zaprimilo je informaciju da je na djelu kružnog raskrižja Jurčići došlo 

do oštećenja nogostupa i uništenja sadnice (drvo). 

Građani mole podrezivanje I uređenje grmova s južne strane zgrade na adresi 

Miserkino 10,12,14 I 16 (C1). 

11. prosinca predsjednik MO Rešetari zaprimio je poziv iz Rešetari kako sugrađanke I 

sugrađani nemoju vode – isti dan obaviještene službe I uklonjen problem 

Građanke I građani na dijelovima Ul. Poljane, Pilepčič, Tuhtani I Rešetari za tekuću 

godinu mole bogatije uređenje navedenih lokacija blagdanskim ukrasima. 

Neposredno uz igralište na adresi Miserkino, građani ukazali na dvije novonastale 

rupe (uz izvedeno postolje I špinu). 

MO Rešetari kontaktirala je jedna obitelj s područja Frlana po pitanju izvođenja ceste 

233 kao I njihove septičke jame na navedenoj lokaciji – gradske službe obaviještene, 

pokrenut process rješavanja upita 

Butinar je ukazao na nepostojeći prometni znak kretajući se iz Rešetara prema 

kružnom raskrižju (u blizini križa) 

Isti iznosi kako ne rade rasvjetna tijela pod brojem: 1394 (Miserkino) I 386 (Put 

Rešetaron).   

      Nikolaj iznosi kako je nastalo oštećenje ograde na području 111. Brigade prema 

kružnom raskrižju Jurčići. 

      Ponavlja se molba za sanacijom ulegnuća asfalta na županijskoj cesti u Ul. 111. Brigade, 

na djelu pješačkog prijelaza u zoni trokrakog raskrižja. 

 

Zaključak: 

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

 

• Ad. 4 Aktivnosti članova VMO Rešetari 

Predsjednik je u suradnji sa stručnom službom Grada utvrdio sljedeće: 

• bor  koji se nalazi uz stambene jedinice Rešetari 51 I 52  dio je private parcele navedenih 

adresa, te se stanari međusobno moraju dogovoriti o njegovoj sudbini. 



Predsjednik MO kontaktirao je predsjednicu MO Spinčići kojoj je ukazao da živica koja je 

posađene u razdjeljnom otoku neposredno prije kružnog raskrižja ugrožava sigurnost 

djece jer je previsoka – proslijeđeno prema nadležnim službama Grada, poteškoća 

uklonjena, te je zahvat riješen. 

Prema gradskoj upravi prosljeđen je zaključak 4. točke o kojima je VMO Rešetari 

raspravljalo na 46. sjednici. 

Buzarinov je izvjestio članove kako je 11. Prosinca u nekoliko navrata obilazio Rešetare 

zato što je došlo do pucanja cijevi za vodu I prestanka opskrbe vodom na navedenom 

području. Isti dan je napravljena zamjena cijevi I popratnog sadržaja, te je u večernjim 

satima propuštena opskrba vodom. 

Predsjednik je prema Pročelniku nadležnog Odjela Grada Kastva dostavio mišljenje o 

prometnom problemu (preglednost) u Ul. Miserkino – Ul. Jurčićeva.  

  

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad. Realizirani zahvati u proteklom period 

Predsjednik je izvijestio članove kako je u suradnji sa stručnom suradnicom Grada 

dogovorio pozicije, te su posađena 4 indijska jorgovana s južne strane zgrade na adresi 

Štivar 2 I 4.  

14. prosinca odrađena je košnja na području Rešetara. 

Buzarinov je izvijestio članove da je krenulo uređenje središnjeg otoka kružnog raskriža 

Jurčići. Uređenje istog će se odraditi u više faza. 

14. prosinca je predsjednik MO Rešetari odradio sastanak s pročelnicima gradskih 

Odjela po pitanju 4. Točke o kojima je Vijeće MO Rešetari na 46. Sjednici donijelo 

zaključke. 

Pokrenuta je sanacija Wi-Fi mreže u zoni igrališta u Ul. Pilepčić. 

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• Ad 5 Prenamjena preostalih financijskih sredstava 

Predsjednik je upoznao članove da se prenamjena sredstava ne može I ne treba 

napraviti jer VMO Rešetari nakon kratke rasprave donosi sljedeći: 

  

Zaključak: 



VMO Rešetari će preostali iznos od 1,800,00 kn (reprezentacija) iskoristit: 900,00 kn za potrebe 

VMO i korisnika prostorija MO Rešetari. 900,00 kn VMO Rešetari doniralo je Gradu Kastvu u 

svrhu što uspješnijeg održavanja manifestacije “Zadnje polne va Kastve” (podjela jela I pića, 

donacije za potrebite obitelji). 

3,000,00 kn VMO Rešetari će utrošiti u zamjenu dasaka na postojećim klupama koje se nalaze 

uz županijsku cestu, u Ul. 111. Brigade ZNG.  

 

 

 

• Ad 6 Razno 

Predsjednik je obavijestio članove Vijeća da je MO kontaktirala jedan umirovljenik po 

pitanju božićnice koje kastavski umirovljenici dobivaju od Grada. – predsjednik 

detaljno izvijestio osobu kako bi ista dobila svoju božićnicu. 

Buzarinov je Butinaru odgovorio na njegovo pitanje s 45. sjednice MO Rešetari o 

farbanju rasvjetnih stupova. “Rasvjetni stupovi se u Gradu Kastvu farbaju već duži period 

vremena na područjima svih Mjesnih odbora. Prije Odluke o farbanju u pojedinim ulicama, 

postavljaju se prioriteti I definiraju faze farbanja. Težit ćemo k tome das vi stupovi za koje 

postoji potreba budu uređeni I ofarbani ”. 

  

  

Sjednica je zaključena u 20:30 sati. 

 

Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Borna Buzarinov, v.r. 

 

Dostaviti: 

• Članovima Vijeća MO Rešetari 

• Pismohrani 

• Administratoru web stranice Grada Kastva 

 

 

 


