REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinsko vijeće
Klasa: 021-01/16-01/32
Urbroj: 2198/04-2-16-02
Zemunik Donji, 10. 11. 2016.g.

ZAPISNIK
sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji
održane 10. 11. 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, Božica Baždarić
NENAZOČNI: Željko Buljat, Marijana Dujak, Ante Šestan, Rade Graovac, Ivana Paleka
(opravdano izostala)
OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Ivica Šarić, zamjenik općinskog načelnika Šime
Vicković, Pročelnica JUO Snježana Ćurković (zapisničar)
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike, otvorio 32. sjednicu
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji kvorum u odnosu na odredbu Statuta.
Predsjednik daje zapisnik sa 31. sjednice na raspravu.
Zapisnik sa 31. 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 odluka o dugoročnom zaduživanju
2. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.g.
3. Prijedlog donošenja Registra nerazvrstanih cesta na području Općine
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) - izgradnja
kanalizacijskog spoja Gradina-Pročišćivač, i vršenje usluge katastarske izmjere na
području Općine
5.

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Zemunik Donji unutar mjere 07 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 20142020

Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Općinski Načelnik predlaže odluke o dugoročnom zaduživanju:
1. uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta
Izvođenja pripremnih i monterskih radova na kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač
u iznosu 1.000.000,00 kuna
2. uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta: Katastarska izmjera
u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine
u iznosu 1.000.000,00 kuna
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog odluka o
dugoročnom zaduživanju na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da su jednoglasno
donesene:
ODLUKA
o dugoročnom zaduživanju
uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekata:
Izvođenja pripremnih i monterskih radova na kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač
u iznosu 1.000.000,00 kuna

ODLUKA
o dugoročnom zaduživanju
uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta: Katastarska izmjera u
svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine
u iznosu 1.000.000,00 kuna
koje se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/2 Prelazi se na drugu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže izmjene i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.g.
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja na glasovanje izmjene i
dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.g. i nakon dizanja ruku konstatira da je
jednoglasno donesena
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.g.
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže donošenje Registra nerazvrstanih cesta na području Općine
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja donošenje Registra
nerazvrstanih cesta na području Općine na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je
jednoglasno donesena
ODLUKA
o registru nerazvrstanih cesta na području Općine
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže Odluke o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata):
1.

izgradnja kanalizacijskog spoja Gradina-Pročišćivač, i

2. vršenje usluge katastarske izmjere na području Općine
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Prijedlog Odluka o prihvaćanju
investicija (kapitalnih projekata) - izgradnja kanalizacijskog spoja Gradina-Pročišćivač, i
vršenje usluge katastarske izmjere na području Općine
na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena

ODLUKA
o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata)
1. izgradnja kanalizacijskog spoja Gradina-Pročišćivač i
2. vršenje usluge katastarske izmjere na području Općine
koja se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/5 Prelazi se na petu točku dnevnog reda
Općinski načelnik predlaže Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Zemunik Donji unutar mjere 07 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz
programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014-2020
Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavljaPrijedlog Odluke o suglasnosti
za provedbu ulaganja na području općine Zemunik Donji unutar mjere 07 »temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za
razdoblje 2014-2020 na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno
donesena
ODLUKA
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Zemunik Donji unutar mjere 07
»temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja
republike hrvatske za razdoblje 2014-2020
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je zaključena u 19:25 sati
ZAPISNIK VODILA
Snježana Ćurković bac.adm.pub v.r.

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

