REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinsko vijeće
Klasa: 021-01/16-01/30
Urbroj: 2198/04-2-16-02
Zemunik Donji, 29. 09. 2016.g.

ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji
održane 29. 09. 2016. g. u općinskoj vijećnici Općine Zemunik Donji
s početkom u 20,00 sati
NAZOČNI: Predsjednik općinskog vijeća Jure Fabijan
Općinski vijećnici: Ivica Dražić, Ivica Miljanić, Milivoj Krnčević, Josip Marušić, Marijana
Dujak, Božica Baždarić, Rade Graovac,
NENAZOČNI: Željko Buljat, Ante Šestan, Ivana Paleka (opravdano izostala)
Marjan Marušić
OSTALI NAZOČNI: općinski načelnik Ivica Šarić, zamjenik općinskog načelnika Šime
Vicković, Pročelnica JUO Snježana Ćurković (zapisničar).
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike, otvorio 30. sjednicu
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji kvorum u odnosu na odredbu Statuta.
Predsjednik daje zapisnik sa 29. sjednice na raspravu.
Zapisnik sa 29. sjednice općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednik predlaže dnevni red.
Otvara raspravu.
Nema zainteresiranih za raspravu.
Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je
dnevni red prihvaćen sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV kako slijedi:
1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Zeunik Donji od
2016-2020.g.

2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprava za spojni kolektor fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone i
UPOV-a i upojni bunari za oborinsku odovodnju
3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprava za nerazvrstanu prometnicu u Općini Zemunik Donji na k.č. 5074,
k.o. Zemunik
4. Prijedlog Odluke o zaduživanju
5. Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna za 2016. g.
Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže Odluku o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Zemunik
Donji od 2016-2020.g.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke o usvajanju
Programa ukupnog razvoja Općine Zeunik Donji od 2016-2020.g. na glasovanje i nakon
dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena
ODLUKA
o usvajanju Strategije razvoja Općine Zemunik Donji
za razdoblje 2015. do 2020. godine.
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad/2 Prelazi se na drugu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprava za spojni kolektor fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone i
UPOV-a i upojni bunari za oborinsku odvodnju
Predsjednik otvara raspravu.
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Odluke o
suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprava za spojni kolektor
fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone i UPOV-a i upojni bunari za oborinsku
odovodnju na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena

ODLUKA
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za spojni
kolektor fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone i UPOV-a i upojni bunari za
oborinsku odvodnju
sa prilogom:
-

Opis projekta operacije i

-

Izjava o suglasnosti za provedbu projekta

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže da se donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području jedinice lokalne samouprava za nerazvrstanu prometnicu u Općini Zemunik Donji
na k.č. 5074, k.o. Zemunik odgodi za slijedeću sjednicu.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže da se donošenje Odluka o zaduživanju odgode za slijedeću
sjednicu.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Općinski načelnik predlaže da se stavi van snage Odluka o zaduživanju za dugoročni
financijski kredit za financiranje katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na
području Općine u iznosu 2.000.000,00 kuna, Klasa:403-01/16-01/1, Urbroj: 2198/04-0216/1, donesene sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji održane 22. veljače
2016. g.
Predsjednik stavlja prijedlog da se stavi van snage Odluka o zaduživanju za dugoročni
financijski kredit za financiranje katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na
području Općine u iznosu 2.000.000,00 kuna, Klasa:403-01/16-01/1, Urbroj: 2198/04-0216/1, donesene sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji održane 22. veljače
2016. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena
ODLUKA
o stavljanju van snage
Odluke o zaduživanju za dugoročni financijski kredit za financiranje katastarske izmjere u
svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine u iznosu 2.000.000,00 kuna, Klasa:40301/16-01/1, Urbroj: 2198/04-02-16/1, donesene na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine
Zemunik Donji održane 22. veljače 2016. g.
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Općinski načelnik predlaže da se stavi se van snage Odluka o zaduživanju za dugoročni
financijski kredit za financiranje projekta izvođenja pripremnih i monterskih radova na
kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač u iznosu 1.000.000,00 kuna ,
Klasa:403-01/16-01/1, Urbroj: 2198/04-02-16/2. donesene sa 25. sjednice Općinskog vijeća
Općine Zemunik Donji održane 22. veljače 2016. g.
Predsjednik stavlja prijedlog stavljanja van snage Odluke o zaduživanju za dugoročni
financijski kredit za financiranje projekta izvođenja pripremnih i monterskih radova na
kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač u iznosu 1.000.000,00 kuna ,
Klasa:403-01/16-01/1, Urbroj: 2198/04-02-16/2. donesene sa 25. sjednice Općinskog vijeća
Općine Zemunik Donji održane 22. veljače 2016. g.na glasovanje, te nakon dizanja ruku
konstatira da je jednoglasno donesena
ODLUKA
o stavljanju van snage
odluke o zaduživanju za dugoročni financijski kredit za financiranje projekta izvođenja
pripremnih i monterskih radova na kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač u iznosu
1.000.000,00 kuna, Klasa:403-01/16-01/1, Urbroj: 2198/04-02-16/2. donesene na 25. Sjednici
Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji održane 22. veljače 2016. g.
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad/5 Prelazi se na petu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže donošenje izmjena i dopuna Proračuna za 2016.g. koje se odnose
na zaduživanje za financiranje projekta izvođenja pripremnih i monterskih radova na
kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač i financiranje katastarske izmjere u svrhu izrade
katastra nekretnina na području Općine.
Predsjednik otvara raspravu
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Odluke o izmjenama
i dopunama Proračuna za 2016. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je
jednoglasno donesena
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. g
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je zaključena u 20:30 sati
ZAPISNIK VODILA
Snježana Ćurković bac.adm.pub v.r.

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

