
                          
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

 

 
       Vijeće Mjesnog odbora Rešetari   

 
KLASA:021-05/18-03/07 
URBROJ:2170-05-09/7-18-9 
Kastav,  18. lipnja 2018. 
 

ZAPISNIK 

 

sa 4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Rešetari 

održane dana 23. svibnja 2018. godine s početkom u 19,00 sati 

u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav 

 

Prisutni:  

Borna Buzarinov 

Anže Butinar 

Đevalin Nikolaj 

Ivica Peranić 

 

Opravdano odsutni: 

Ivan Andrijević 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 3 sjednice VMO Rešetari 

2. Odrađene aktivnosti u mjesecu svibnju 

3. Nadolazeće aktivnosti VMO Rešetari 

4. Dan Mjesnog odbora Rešetari 

5. Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari 

6. Poslani zahtjevi prema nadležnim službama 

7. Realizirani zahtjevi na području MO Rešetari 

8. Razno 

 

Na sjednici sudjeluje četiri od pet članova Vijeća, te je sjednica pravovaljana. 

Član Vijeća Đevalin Nikolaj predložio je dopunu dnevnog reda na način da se ispred 

prve točke dodaju još dvije točke i to 1. Izglasavanje nepovjerenja dosadašnjem 

predsjedniku MO Rešetari, i 2. Izbor novog predsjednika MO Rešetari. Predsjednik je 

 
G R A D   K A S T A V 
 



dao na glasanje dnevni red s predloženim dopunama. Sa 3 glasa za i 1 glasom protiv 

(Buzarinov) usvojen je sljedeći dnevni red:  

 

Izglasavanje nepovjerenja dosadašnjem predsjedniku MO Rešetari 

1. Izbor novog predsjednika MO Rešetari 

2. Usvajanje zapisnika sa 3 sjednice VMO Rešetari 

3. Odrađene aktivnosti u mjesecu svibnju 

4. Nadolazeće aktivnosti VMO Rešetari 

5. Dan Mjesnog odbora Rešetari 

6. Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari 

7. Poslani zahtjevi prema nadležnim službama 

8. Realizirani zahtjevi na području MO Rešetari 

9. Razno 

 

Ad. 1. Izglasavanje nepovjerenja dosadašnjem predsjedniku MO Rešetari  

  Član Vijeća Đevalin Nikolaj obrazložio je da se traži izglasavanje nepovjerenja 

dosadašnjem predsjedniku Borni Buzarinov zbog činjenice da više nije član Narodne 

stranke Reformisti. 

 

  Zaključak: 

  Vijeće je sa 3 glasa za i 1 glasom protiv (Buzarinov) izglasalo nepovjerenje 

dosadašnjem predsjedniku Borni Buzarinov.  

 

Ad. 2. Izbor novog predsjednika MO Rešetari 

  Član Vijeća Đevalin Nikolaj za novog predsjednika predlaže Anžea Butinara. 

 

  Zaključak:  

  Vijeće je sa 3 glasa za i 1 glasom protiv (Buzarinov) za novog predsjednika 

MO Rešetari izabralo Anžea Butinara, te je on preuzeo daljnje vođenje sjednice.  

  

Ad. 3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Rešetari  

  Novi predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 3. sjednice Vijeća MO 

Rešetari. 

 

  Zaključak: 

  Vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa 3. sjednice Vijeća Mjesnog odbora 

Rešetari održane 25. travnja 2018. godine. 

 

Ad. 4. Odrađene aktivnosti u mjesecu svibnju 

  Novi predsjednik Vijeća obavijestio je članove kako je 20. svibnja održana akcija 

farbanja rukohvata u Rešetarima između kućnog broja 14 i 15 i na adresi Štivar 15. 

Tijekom svibnja postavljena je natpis ploča iznad vrata prostorija MO Rešetari. Osim 

toga pofarbana je gurla i vanjski zid, te je uklonjena trava, posipan šljunak i uređena 

živica ispred prostorija MO Rešetari.  



 

  Zaključak:  

  Vijeće je primilo dobivene informacije na znanje.  

Ad. 5. Nadolazeće aktivnosti VMO Rešetari 

  Novi predsjednik Vijeća iznio je članovima da je tijekom lipnja planirana akcija 

lakiranja uličnih klupa u Rešetarima. Član vijeća Ivica Peranić predložio je da se od 

grada traži plan košnje trave i obrezivanja stabala.  

 

  Zaključak: 

  Vijeće je jednoglasno usvojilo da se tijekom lipnja održi akcija lakiranja 

uličnih klupa. Dogovoreno je da se će se detalji te akcije dogovoriti naknadno. 

Tražit će se od grada plan košnje trave i obrezivanja stabala.  

 

Ad. 6. Dan Mjesnog odbora Rešetari 

  Novi predsjednik Vijeća rekao je da je Dan Mjesnog odbora 28.05. te da je 

prijedlog da se u nedjelju 27.05. organizira turnir u briškuli i trešeti. Povela se kraća 

rasprava o tome u kojem terminu bi trebao biti održan turnir.  

 

  Zaključak: 

  Turnir u briškuli i trešeti povodom dana Mjesnog odbora Rešetari održati 

će se u nedjelju 27.05. od 11 sati.  

 

Ad. 7. Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari 

  Novi predsjednik Vijeća zatražio je pomoć od bivšeg predsjednika koji mu je 

iznio slijedeće novoprikupljene prijedloge građana: 

‒ 2 prometna zrcala na raskrižju ulica Štivar i Gorice; 

‒ košenje i podrezivanje stabala u Rešetarima i Tuhtanima; 

‒ poplavljeno dvorište na adresi Tijanovo 9; 

‒ označavanje parkirnih mjesta na području cijelog MO; 

‒ razbijeno staklo na stanici ispod ulice Miserkino; 

‒ prometne znakove na raskrižju prema Tuhtanima vratiti u prvobitno stanje; 

‒ kod trafostanice u Frlanima znak stop i prometno zrcalo; 

‒ postavljanje naziva ulica tamo gdje nedostaju; 

‒ Gorice 2a, postavljanje znaka koji je srušen; 

 

  Zaključak: 

  Vijeće MO proslijediti će zamolbe građana prema nadležnim službama 

Grada Kastva. 

 

Ad. 8. Poslani zahtjevi prema nadležnim službama 

  Novi predsjednik Vijeća zatražio je pomoć od bivšeg predsjednika koji mu je 

iznio kako je prema nadležnim službama Grada Kastva uputio slijedeće zahtjeve:  

‒ Upit za ulične klupe, kante za otpatke, kante za izmet od pasa i oglasne ploče; 

‒ Zahtjev za podrezivanjem krošnji stabala (Štivar 1,3,5,7); 



‒ Zahtjev za premještanjem kamenih prepreka (slijepa ulica); 

‒ Zahtjev za sadnjom sadnica (drvoreda) uz nogostup; 

‒ Zahtjev za uklanjanjem odbačene šute i pločica; 

‒ Molba građana za uklanjanjem pijeska sa ceste; 

   

  Zaključak: 

  Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. 

 

Ad. 9. Realizirani zahtjevi na području MO Rešetari 

  Novi predsjednik Vijeća zatražio je pomoć od bivšeg predsjednika koji mu je 

iznio kako su u prethodnom periodu realizirani sljedeći zahtjevi: 

‒ Saniran je rubnjak na dijelu ceste u blizini ulice Draga; 

‒ Postavljena dva prometna stupa za slijepu ulicu u Rešetarima kod kućnih 

brojeva 50. i 58.;  

‒ Zamijenjen je razbijeni rasvjetni stup novim zajedno sa rasvjetnim tijelom u 

ulici Na Brdeh; 

‒ Postavljena je nekolicina novih rasvjetnih stupova zajedno sa rasvjetnim 

tijelima na području MO Rešetari; 

‒ Zamijenjena je razbijena kanta za otpad novom koja se nalazi na potezu 

između kapelice i ulice 111. brigade ZNG; 

‒ Postavljena su nova bočna stakla na autobusnu nadstrešnicu koja se nalazi 

na potezu između kapelice i ulice 111. brigade ZNG; 

‒ Postavljena je nova leđna stranica na autobusnu nadstrešnicu koja se nalazi 

na potezu između ulice 111. brigade i Put Rešetarom; 

‒ Počelo je intenzivnije uređenje zelenih površina – košnja i obrezivanje 

stabala; 

‒ Uređene (ofarbane) sve četiri autobusne nadstrešnice od kapelice do Put 

Rešetarom; 

 

  Zaključak: 

  Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. 

 

Ad. 10. Razno 

    Bivši predsjednik Vijeća obavijestio je ostale članove da je na zahtjev građana 

izašao na teren u Tuhtanima gdje je zapaljena kanta i ormarić za struju zbog čega su 

građani ogorčeni. Isto tako iznio je informaciju da bi se u suradnji sa gradom Kastvom 

03.06. trebale organizirat sportske igre na igralištu u Pilepčićima. 

     

    Zaključak: 

    Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. 

 

Sjednica je zaključena u 19:55 sati. 

 

Predsjednik 



Mjesnog odbora Rešetari 

Anže Butinar 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Vijeća MO Rešetari 

2. Pismohrani 

3. Administratoru web stranice Grada Kastva 

 
 
 


