
                               
            REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI 

 

KLASA:021-05/22-03/07 

URBROJ:2170-05-06/01-22-2 

Kastav, 24. srpnja 2022. 

 

ZAPISNIK 

sa 1. sjednice Vijeća MO Rešetari, održane dana 07. lipnja 2022. (utorak) godine s početkom u 

18:30 sati u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav. 

 

Prisutni:  

Ivica Peranić 

Đevalin Nikolaj 

Jurica Nekić 

Bojan Marčić 

Borna Buzarinov 

 

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Rešetari pozdravio je prisutne članove, otvorio sjednicu i 

predložio sljedeći dnevni red:  

DNEVNI RED 

 

• Upoznavanje s radom I ovlastima Mjesnog odbora  

• Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

• Aktivnosti članova VMO Rešetari 

• Razno 

 

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

usvojen.  

 

• Ad. 1 Upoznavanje s radom I ovlastima Mjesnog odbora  

Predsjednik Vijeća upoznao je članove sa funkcioniranjem, načinom rada I ovlastima 

Mjesnog odbora. Isti je spomenuo kako se početkom godine 2022. donio “Plan I programa 

rada kao I financijski plan Mjesnog odbora Rešetari”. 



Članovi vijeća VMO koji su opet birani u novi saziv, dali su poruku podrške novoizabranim 

kolegama, te da za slijedeću sjednicu daju dopunu “Plana I programa” ukoliko smatraju da 

imaju materijala za isto. 

Predsjednik VMO izvjestio je članove o realiziranim zahvatima I aktivnostima u proteklom 

mandatu, te je iste upoznao sa budućim projektima koji će se vršiti na području MO 

Rešetari. 

  

Zaključak: 

Članovi vijeća MO primaju na znanje iznesene informacije. 

 

• Ad. 2 Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

Predsjednik je izvijestio članove Vijeća: 

- Prometna signalizacija (vertikalna I horizontalna) koja nedostaje u Rešetarima, biti će 

uređena I postavljena početkom izvedbe projekta uređenja prometa. Istim će se zahvatiti 

prenamjena dvosmjernog toka prometa u jednosmjerni, postavljanje novih prometnih 

znakova, te ucrtavanje potrebitih pješačkih prijelaza, parkirališnih mjesta I sl. 

- Nekolicina stanara Rešetari 14 I 15 javili su se MO po pitanju obrezivanja I šišanja 

stabala – upućeno prema gradskim službama (u procesu) 

- Nekolicina građanki i građana zatražilo je sanaciju pješačke ograde 111. I 128. Brigade 

– navedena ograda će se u kompletu urediti zajedno s projektom uređenja raskrižja  

- Stanari zgrade kč.br. Rešetari 55 dostavili su molbu za sanacijom manjeg djela asfalta 

uz šaht na nerazvrstanoj cesti – gradske službe upoznate s navedenim (u procesu) 

- Stanari ulaza Štivar 1 (zgrada C3) obavijestili su MO kako smatraju da je bor s istočne 

strane zgrade bolestan I kako je potrebno njegovo uklanjanje da ne zarazi okolne biljke 

– upravni Odjel upoznat s sitiacijom, VMO traži stručne službe za procjenu stanja, te 

donošenje zaključka 

Članovi VMO (Nekić, Peranić I Nikolaj) ukazali su potrebu za: 

- aktivnijom košnjom u Rešetarima, Ul. Pilepčić, Na Brdeh, te u Frlanima (potreba za 

košnjom I uz pješačke staze) – mole se stručne službe za izlazak na teren I izdavanje 

naloga  

- Ivica Peranić daje prijedlog da se od nadležnog Odjela zatraži plan košnje za područje 

MO Rešetari – VMO Rešetari u potpuno se slaže s navedenim, predjsednik će isto 

zatražiti od pročelnika Odjela 

 

  Zaključak: 

 Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. Vijeće MO Rešetari proslijedit 

će zamolbe građanki I građana prema službama Grada Kastva.  

 

 

• AD. 3 Aktivnosti članova VMO Rešetari 



Predsjednik vijeća je izvijestio članove kako će se i dalje nastaviti prakticirati sastanci sa 

stručnim službama grada kako bi se aktivnosti na terenu odrađivale ažurnije i kvalitetnije. 

Prvi takav sastanak bi se trebao održati u mjesecu rujnu, na kojem će se govoriti o nešto 

većim zahvatima na području MO Rešetari. 

Isti je obavijestio članove kako je izvršena sanacija igrala u dječjem parkiću Miserkino - 

Štivar 

Članovi (Nekić, Nikolaj i Marčić) ukazali su na slijedeće: 

- U Rešetarima u blizini adrese 66A nalazi se neregistrirano i oštećeno vozilo – komunalni 

redar Grada Kastva upoznat s situacijom (VMO traži stavljanje rješenja radi uklanjanja 

vozila) 

- Razbijene su oglasne ploče na županijskoj cesti uz autobusnu nadstrešnicu (bivši 

Strabag) i u Ul. Put Srdočen (u blizini kč.br. 25) 

- Na dionici ceste u Tuhtanima ne rade rasvjetna tijela počevši od stupa pod brojem 1564  

 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. Vijeće MO Rešetari traži izlazak 

stručnik službi na teren I rješavanja navedenog pod točkom AD. 3. 

 

• AD. 4 Razno 

Predsjednik je obavijestio članove vijeća kako se već dugi niz godina nije obilježio “Dan 

Mjesnog odbora Rešetari”. Daje prijedlog da se na nekoj od idućih sjednica donese Odluka 

o održavanju istog u narednom period. 

 

 Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. 

 

Sjednica je zaključena u 19:15 sati. 

 

Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Borna Buzarinov, v.r. 

 

Dostaviti: 

• Članovima Vijeća Mjesnog odbora Rešetari 

• Koordinatoru Vijeća Mjesnih odbora 

• Pismohrani 

 


