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Z A P I S N I K 
sa 

9. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 21 lipnja 2015. godine od 10.00 sati u prostorijama MO, Milice Jadranić 2  

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 17. lipnja 2015. godine. 
Sjednici su bili nazočni: 

1. Marijan Perica, predsjednik VMO 
2. Almir Žižak, zamjenik predsjednika VMO 
3. Tomo Lukenda, član VMO 
4. Robert Matić, član VMO 
5. Robert Baus, tajnik MO  

 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO je predložio sljedeći: 

 
DNEVNI RED 

 
1. Analiza provedenih Dana MO 
2. Prijedlog rebalansa financijskog plana MO Gornji Zamet za 2015. 
3. Razno 

 
koji je prihvaćen izuzev točke 2, a na zamolbu tajnika MO, obzirom da do dana sjednice 
nisu još bili do kraja poznati svi troškovi iz Dana MO, a kao temelj za pripremu rebalansa.  
 

 
AD 1) 
 
          Predsjednik VMO ocijenio je obilježavanje Dana MO 15. lipnja 2015. relativno uspješnim, 
obzirom na uvjete u kojima su se organizirali i proveli. Kako je naglasio, odustajanje od boćarskog 
turnira bilo je nužno jer građani koji su preuzeli na sebe uređenje jogova to nisu učinili. Turnir u 
briškuli i trešeti održan je prema planu, kao i uglavnom natjecanje u pripremi kotlića, izuzev podjele 
nagrada i zabavnog programa koji je morao biti otkazan zbog iznimno jakog pljuska. Kao lošiju 
stranu Dana MO istaknuta je činjenica da se sve moralo organizirati na terasi restauranta „Morčić“ 
jer adekvatne javne površine na području MO nema, a interesi Vijeća MO i privatnog ugostitelja, 
usprkos trudu s obje strane, ne moraju se uvijek podudarati, kao i na to što su neki od sudionika 
natjecanja u pripremi kotlića nakon završetka natjecanja zbog očigledno prevelike količine 
konzumiranog alkohola radili bespotrebnu i ničim izazvanu galamu i nered što je, na sreću, brzo 
utišano. 
Prema riječima tajnika MO, ukupni planirani troškovi programa jesu u okviru odobrenog budžeta, 
ali s ponešto promijenjenim raspodjelama proračunskih pozicija, a radi čega će trebati napraviti 
rebalans plana kad sve stavke budu do kraja točno poznate. 
Slijedom navedenog VMO je donijelo zaključak da se pri planiranju narednih Dana MO neće 
organizirati natjecanje u spravljanju kotlića ili neka druga kod kojih se ne može utvrditi voditelj 
ekipe i njegova odgovornost za ekscesna ponašanja, kao i na to da će se naglasak staviti na prave 
sportske i kulturne aktivnosti i to isključivo na uređenim javnim gradskim i drugim za to primjerenim 
površinama i objektima, dok za zabavne manifestacije (nastupi grupa) uz konzumaciju hrane i pića 
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organizaciju trebaju preuzimati zainteresirani ugostitelji ili druge za to ekipirane i registrirane 
pravne i fizičke osobe.           
 
 
  
AD 3) 
 
 Pod točkom razno nije bilo dodatnih zaključaka pa je sjednica zaključena u 12:00 sati. 
 
 
Zapisničar:  
 
tajnik MO 

                                                                             Predsjednik VMO Gornji Zamet 
Robert Baus 

                                                                              Marijan Perica 


