
                               
            REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI 

 

KLASA:021-05/22-03/07 

URBROJ:2170-05-06/01-22-4 

Kastav, 26. kolovoza 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 2. sjednice Vijeća MO Rešetari, održane dana 28. srpnja 2022. (četvrtak) godine s početkom u 

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

 

Prisutni:  

Đevalin Nikolaj 

Jurica Nekić 

Bojan Marčić 

Borna Buzarinov 

 

Opravdano odsutni: 

Ivica Peranić 

 

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

predložio sljedeći dnevni red:  

DNEVNI RED 

 

• Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Rešetari 

• Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

• Aktivnosti članova VMO Rešetari 

• Razno 

 

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

jednoglasno usvojen.  

 

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

Predsjednik Vijeća daje na glasanje zapisnik sa 1. sjednice VMO Rešetari 



  

Zaključak: 

  Jednoglasno je  usvojen zapisnik s 1. sjednice VMO Rešetari. 

 

• Ad. 2 Novoprikupljeni prijedlozi građanki I građana 

Predsjednik je izvijestio članove Vijeća o: 

- Nekolicina sugrađanki I sugrađana ponovno je apelirala prema VMO kako je u 

Rešetarima potrebna košnja (naselje I u blizini novogradnje/podvožnjak) – mole se 

službe Grada za izlazak na teren I rješavanje navedenog pitanja, 

- Stanari Rešetara obavijestili su MO kako je ponovno iskrcana gomila otpada na 

dijelu ceste iz smjera Rešetara prema Frlanima/Grad Rijeka, 

 Marčić je vijeću prenio zamolbu mještana Tuhtana, da se od kč. br. 12 do kč. br. 14 uzdužno 

uz nerazvrstanu cestu kablovi nalaze u krošnjama stabala – traži se odgovorna osoba iz 

Grada za obilazak terena I rješavanje pitanja, 

 Nikolaj prenosi kako je potrebno urediti (pokosit) pješački put na potezu između Put 

Srdočen – Frlani - isti koristi velik broj građanki/građana, te se mole nadležne službe za 

izdavanjem naloga za uređenje 

 

  Zaključak: 

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

će zamolbe građanki I građana prema službama Grada Kastva.  

Vijeće MO Rešetari traži izlazak stručnih službi na teren I rješavanja navedenog pod 

točkom AD. 2 

 

• AD. 3 Aktivnosti članova VMO Rešetari 

Predsjednik vijeća je izvijestio članove: 

- Odrađena je komunikacija sa stručnim službama Grada, te je podignut zahtjev za 

izvršenje košnje u Ul. Na Brdeh – realizirano, 

- Krenula je na terenu izvedba projekta poluukopanih spremnika za područje MO 

Rešetari  

- Odrađen je sastanak s nekolicinom stanara u Ul. Pilepčić na kojemu je bila tema: 

“Problem slivnih voda” – ako se stanari ne dogovore I samostalno riješe problem 

(koji su sami stvorili zbog loše komunikacije), predsjednik će u narednom periodu 

potražiti pomoć od stručnog osoblja I pročelnika Odjela Grada Kastva. 

Nakon odrađenog sastanka predsjednik je VMO Rešetari upoznao s odgovorima na pitanja 

s protekle sjednice: 

1. Plan košnje se trenutno vrši sukladno potrebama na terenu, 

2. Prenamjena prometa/režima prometovanja u Rešetarima kreće nakon donošenja Odluke 

Gradskog vijeća Grada Kastva I osiguravanje potrebnih sredstava. 



Nekić je VMO ukazao na propadanje zaštitne ograde (rukohvata) na županijskoj cesti na 

potezu između kružnog raskrižja u Rešetarima prema križanju Ul. 128 I 111. Brigade. 

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije.  

 

• AD. 4 Razno 

Nema dodatnih prijedloga 

 

 

Sjednica je zaključena u 19:45 sati. 

 

 

 

Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Borna Buzarinov, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

• Članovima Vijeća Mjesnog odbora Rešetari 

• Koordinatoru Vijeća Mjesnih odbora 

• Pismohrani 

 


