REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinsko vijeće
Klasa: 021-01/16-01/31
Urbroj: 2198/04-2-16-02
Zemunik Donji, 17. 10. 2016.g.

ZAPISNIK
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji
održane17. 10. 2016. g. u općinskoj vijećnici Općine Zemunik Donji
s početkom u 19,00 sati
NAZOČNI: Predsjednik općinskog vijeća Jure Fabijan
Općinski vijećnici: Ivica Dražić, Ivica Miljanić, Marjan Marušić, Milivoj Krnčević, Josip
Marušić, Marijana Dujak, Božica Baždarić
NENAZOČNI: Željko Buljat, Ante Šestan, Rade Graovac, Ivana Paleka (opravdano izostala)
OSTALI NAZOČNI: zamjenik općinskog načelnika Šime Vicković, Pročelnica JUO
Snježana Ćurković (zapisničar)
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike, otvorio 31. sjednicu
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji kvorum u odnosu na odredbu Statuta.
Predsjednik daje zapisnik sa 30. sjednice na raspravu.
Zapisnik sa 30. 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
jednoglasno prihvaćen
Dnevni red kako slijedi:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice dječjeg vrtića “Zvjezdice”
Zemunik Donji.

Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Upravno vijeće dječjeg vrtića Zvjezdice dostavilo je pismeni prijedlog općinskom vijeću
(osnivaču Ustanove) i predlaže Sandu Milin Bajlo iz Zadra za ravnateljicu dječjeg vrtića
Zvjezdice u Zemuniku Donjem.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Upravnog vijeća
dječjeg vrtića Zvjezdice na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno
donesena
ODLUKA
o imenovanju SANDRE MILIN BAJLO, VŠS, odgajatelj predškolske djece iz Zadra
za ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvjezdice
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AKTUALNI SAT
Marjana Marušića zanima što je se autobusnom nadstrešnicom u Mostaru.
Šime Vicković (donačelnik) odgovara da je u planu za slijedeću godinu
Marijanu Dujak zanima što je s poljoprivrednim zemljištem za koje je raspisan natječaj od
strane Agencije za poljoprivredno zemljište.
Ivica Dražić (član povjerenstva) odgovara da su pristigle dvije ponude i da je utvrđeno da je
jedna nevažeća, također napominje da će vjerojatno prihvatiti ponudu Branka Međimurca, a o
tome će obavijestiti naknadno kada se ponude obrade u cijelosti.
Šime Vicković (zamjenik načelnika) napominje da je proveden postupak javne nabave od
strane Hrvatskih cesta za izgradnju Podvožnjaka ispod rulne staze na Zračnoj luci Zadar .
Također su trenutno u izradi Urbanistički planovi uređenja zona KI, D I T u Zemuniku
Donjem , te Zamjenik načelnika napominje da će se u zoni D (društvena namjena) raditi
edukacijski centar za poljoprivrednike, što je vrlo bitno kako za Općinu Zemunik Donji tako i
za Zadarsku županiju.
Sjednica je zaključena u 19:15 sati
ZAPISNIK VODILA
Snježana Ćurković bac.adm.pub v.r.

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

