ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji
održane 22. veljače 2016. g. u općinskoj vijećnici Općine Zemunik Donji
s početkom u 18,00 sati
NAZOČNI
: Predsjednik općinskog vijeća Jure Fabijan
Općinski vijećnici
: Ivica Dražić, Ivica Miljanić, Marjan Marušić, Marijana Dujak, Željko
Buljat, Božica Baždarić, Rade Graovac, Ivana Paleka, Milivoj Krnčević
NENAZOČNI
: Josip Marušić, Ante Šestan
OSTALI NAZOČNI
: Općinski načelnik Ivica Šarić, zamjenik općinskog načelnika Šime
Vicković, Pročelnica JUO Snježana Ćurković (zapisničar).
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike, otvorio 25. sjednicu
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji kvorum u odnosu na odredbu Statuta.
Predsjednik daje zapisnik sa 24. sjednice na raspravu.
Nema rasprave.
Zapisnik sa 23. sjednice općinskog vijeća jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik predlaže dnevni red.
Otvara raspravu
Predsjednik nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno prihvaćen
Dnevni red kako slijedi:
1. Prijedlog odluke i izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
2. Prijedlog Odluka o zaduživanju
3. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta oznake 1409/4 površine 384 m2
k.o. Smoković
4. Prijedlog Odluke o taxi prijevozu za 2016. g.
5. Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
6. Prijedlog Odluke o imenovanju središnjeg trga u Zemuniku Donjem

Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže izmjene i dopune Prostornog plana općine Zemunik Donji:






Usklađenje Plana sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)
Usklađenje plana sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske Županije
Izmjene tekstualnog dijela Plana u smislu Odredbi za provođenje
Izmjene namjene zone u stambenoposlovnoj zoni Zemunik Gornji
Proširenje građevinskog područja naselja

Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Odluke o donošenju
izmjena i dopuna prostornog plana na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je
jednoglasno donesena
ODLUKA
izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad/2 Prelazi se na drugu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže dvije Odluke o zaduživanju:
1. Općina Zemunik Donji zadužuje se uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za
financiranje projekta za izvođenje pripremnih i monterskih radova na kanalizacijskom
spoju Gradinapročišćivač u iznosu 1.000.000,00 kuna
2. Općina Zemunik Donji zadužuje se uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za
financiranje projekta za 
katastarsku izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina na

području Općine u iznosu 2.000.000,00 kuna

Željka Buljata zanima koliko će u konačnici koštati izgradnja Pročistača
Načelnik: 4.800.000,00 kuna iz Ipard programamjera 301 i dodatni radovi iznose
1.100.000,00 kuna.
Kako više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Odluka o
zaduživanju na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 8 glasova ZA i 2 glasa
PROTIV donesena
ODLUKA
o zaduživanju uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta:
Izvođenja pripremnih i monterskih radova na kanalizacijskom spoju Gradinapročišćivač
u iznosu 1.000.000,00 kuna
i

ODLUKA
o zaduživanju uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta:

Katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine
u iznosu 2.000.000,00 kuna
koje se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže Odluku o prodaji građevinskog zemljišta oznake 1409/4 površine
384 m2 k.o. Smoković po cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u iznosu od 137,00
2
kuna/m
radi formiranja građevinske parcele.
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Prijedlog o prodaji
građevinskog zemljišta oznake 1409/4 površine 384 m2 k.o. Smoković na glasovanje i
nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena
ODLUKA
o prodaji građevinskog zemljišta oznake 1409/4 površine 384 m2 k.o. Smoković
2
Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta iznosi 137,00 kuna/m
.
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže donošenje Odluke o taxi prijevozu za 2016. g.


Dozvole istječu 01. travnja 2016. g.



Prednost će imati taksi prijevoznici sa područja Općine zemunik Donji

Predsjadnik otvara raspravu
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog
Odluke o taxi

prijevozu za 2016. g.na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno
donesena
ODLUKA
o taxi prijevozu za 2016. g.
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/5 Prelazi se na petu točku dnevnog reda
1. Općinski načelnik predlaže Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Predsjadnik otvara raspravu
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Izmjena i dopuna
Odluke o komunalnoj naknadi na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je
jednoglasno donesena
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad/6 Prelazi se na šestu točku dnevnog reda
Općinski načelnik iznosi Prijedlog povjerenstva o imenovanju središnjeg trga u Zemuniku
Donjem:
Trg dr. Franje Tuđmana
Predsjednik otvara raspravu.
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog povjerenstva na
glasovanje, a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena
ODLUKA
o određivanju imena središnjeg trga u naselju Zemunik Donji:
Trg dr. Franje Tuđmana
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AKTUALNI SAT
Željko Buljat iznosi problem telefonske mreže u zaseoku Goleš
Donačelnik Šime Vicković odgovara da se rješava problem na razini županije i da će vrlo
skoro biti riješeno pitanje telefonske mreže u zaseoku Goleš.

Marjan Marušić predlaže da se postavi autobusna nadstrešnica na samom početku zaseoka
Mostar.
Načelnik odgovara da će se postaviti autobusna nadstrešnica samo da se riješi lokacija.
Rade Graovac predlaže postavljanje dva ogledala na izlazu na glavnu cestu u naselju
Smoković.
Načelnik odgovara da će se ogledala postavljati sukladno projektu izrađenom od strane
Županijske uprave za ceste.
Sjednica je zaključena u 18:30 sati
ZAPISNIK VODILA
Snježana Ćurković

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ZEMUNIK DONJI
Jure Fabijan dipl. oec. v.r.

