
ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji

održane 30. studenog 2015. 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, Josip Marušić, Marjan Marušić, Marijana Dujak , Željko 
Buljat,  Božica Baždarić, Ante Šestan, Ivana Paleka, Milivoj Krnčević

NENAZOČNI : Rade Graovac

OSTALI NAZO ČNI :  Općinski načelnik Ivica Šarić, zamjenik općinskog načelnika Šime Vicković, Pročelnica 
JUO Snježana Ćurković (zapisničar).

Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike,  otvorio  23.  sjednicu  Općinskog vijeća, te 
utvrdio da postoji  kvorum u odnosu na odredbu Statuta. 

Predsjednik daje  zapisnik sa 22. sjednice  na raspravu.

Nema rasprave.

Predsjednik daje zapisnik sa 22. sjednice na glasovanje 
Predsjednik nakon dizanja ruku konstatira da je 
Zapisnik sa 22. sjednice općinskog vijeća jednoglasno  prihvaćen.

Predsjednik predlaže dnevni red.

Otvara raspravu.

Nema zainteresiranih za raspravu.

Predsjednik nakon dizanja ruku  konstatira da je jednoglasno  prihvaćen 

                                                       Dnevni red kako slijedi:

• Izvješće mandatnog povjerenstva o podnesenoj  ostavci na vijećničku dužnost i obavijest o zamjeniku 
vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost

• Polaganje prisege za Općinskog vijećnika
• Prijedlog Proračuna za 2016. g. (rasprava)
• Prijedlog  potpisivanja  Sporazuma o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za 

gospodarenje otpadom Biljane Donje
• Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Zemuniku Gornjem
• Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija temeljem natječaja za akademsku godinu 2015/16
• Prijedlog Odluke o dodjeli božićnica umirovljenicima sa područja Općine Zemunik Donji
• Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Zemunik Donji u 2015. godini
• Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Zemunik Donji u 

2016. g.
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Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda

Temeljem članka 52. Statuta općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Zadarske županije 13/13)  Ivica Dražić, 
član Mandatne komisije podnosi:

izvješće općinskom vijeću Općine Zemunik Donji o prestanku mandata člana Vijeća Mate Tomičića iz 
Zemunika Donjeg  na temelju njegove pismene ostavke od dana 16. 11. 2015. g.  
 i 
temeljem  prijedloga  Kandidacijske liste grupe birača (Nositelj liste Mate Tomičić) iz Zemunik Donjeg 
obavještava o početku mandata člana Vijeća Ante Šestana  iz Zemunika Donjeg. 

Zapisnik  mandatne komisije se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/2 Prelazi se na drugu točku dnevnog reda

Ante Šestan polože prisegu za Općinskog vijećnika.
Predsjednik općinskog vijeća i Općinski načelnik čestitaju Anti Šestanu.

Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda

Općinski načelnik je predložio Proračun za 2016. g. Obrazlože je da je Proračun veliki, ali da priprema Projekte 
koje će Općina aplicirati na natječaje Ministarstava i natječaje europskih fondova.
Proračun je dostavljen općinskim vijećnicima u pisanom obliku. 
Zaprimljeno je ukupno tri prijedloga izmjena predloženog Proračuna od strane općinskih vijećnika:
Marijana Dujak predlaže:
-Novčanu pomoć djeci koja imaju jednog roditelja u iznosu od 40.000,00 kuna, smanjenjem rashoda za 
proslavu  Dana Općine za 20.000,00 kuna te rashoda za reprezentaciju u iznosu od 20.000,00 kuna

Načelnik obrazlaže da postoje sredstva predviđena za pomoći i postupati će se sukladno Pravilniku o socijalnoj 
skrbi. 
Također smatra da je vijećnica Dujak trebala definirati koliko ima djeca i na koji način i u kojem iznosu bi se 
sredstva isplaćivala. 

Rade Graovac predlaže:
- da se predvide sredstva za predstavnika srpske nacionalne manjine u iznosu od 3.600,00 kuna
- da se definira konkretan iznos sredstava za sanaciju putova i objekata infrastrukture u naselju Smoković

Načelnik obrazlaže vijećniku Graovcu da je naknada već predviđena u Proračunu, a da će se ceste i 
infrastruktura u naselju Smoković održavati sukladnu Programima održavanja i izgradnje komunalne 
infrastrukture. 

HSP AS predlaže:
- da se predvide sredstva za izgradnju podvožnjaka ispod rulne staze Zračne luke Zadar  
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Načelnik obrazlaže da će se Podvožnjak  financirati sredstvima Hrvatskih cesta. Izgradnju podvožnjaka ne 
možemo financirati vlastitim sredstvima. Građevinska dozvola za izgradnju će biti izdana do kraja ove godine. 

Marijana Dujak pita kada počinjemo otplaćivati kredit za izgradnju Pročišćivača. 

Općinski načelnik odgovara da će sredstva biti uplaćena jednokratno po završetku radova od strane Agencije za 
plaćanje u poljoprivredi. 

Željko Buljat smatra da je Proračun pesimističan, te napominje da bi trebalo u Proračun uvrstiti  sredstva 
naplaćena temeljem ovrhe Ministarstvu obrane  za komunalnu naknadu  ukoliko se desi da ih temeljem 
drugostupanjske presude moramo vratiti na račun Ministarstva Obrane. 

Načelnik odgovara da čekamo presudu i da se nadamo da će biti presuđeno u korist Općine , stoga nema smisla 
predviđati sredstva u Proračunu.

Ukoliko se desi situacija povrata novca o tome ćemo raspravljati u tom momentu, i ukoliko bude potrebe  
Općina će se zadužiti.

Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda 

Predsjednik  stavlja Prijedlog  potpisivanja  Sporazuma o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i 
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje na raspravu. 

Načelnik obrazlaže da je dosadašnji stav Općine Zemunik Donji da se navedeni centar ne gradi na navedenoj 
lokaciji, i ukoliko ne budemo mogli utjecati na to zatražiti ćemo da nas oslobode plaćanja sakupljanja i odvoza 
otpada, udio u Društvu, člana nadzornog odbora i izgradnju pristupne ceste koja ne prolazi kroz naša naselja. 

Kako više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog potpisivanja  Sporazuma o 
sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje  na 
glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesen

Z a k l j u č a k 
o nepotpisivanju Sporazuma o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za 

gospodarenje otpadom „Biljane Donje“

koji  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/5 Prelazi se na petu  točku dnevnog reda

Općinski načelnik predlaže  Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Zemuniku Gornjem

- k.č. 2887/70, površine 1249 m2 k.o. Zemunik
- k.č . 2887/72, površine 1140m2 k.o. Zemunik 
- k.č.  2887/81, površine  973 m2 k.o. Zemunik     
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po početnoj cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta  u  iznosu 97,00  kuna/m2.

Predsjednik otvara raspravu.

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  prijedlog načelnika na glasovanje i nakon 
dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

ODLUKA
 o prodaji građevinskog zemljišta u Zemuniku Gornjem

-  k.č. 2887/70, površine 1249 m2 k.o. Zemunik
- k.č . 2887/72, površine 1140m2 k.o. Zemunik 
- k.č.  2887/81, površine  973 m2 k.o. Zemunik     
             
po početnoj cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta  u  iznosu 97,00  kuna/m2.

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/6 Prelazi se na šestu točku dnevnog reda

Općinski načelnik predlaže Odluku o dodjeli stipendija, temeljem Pravilnika i raspisanog natječaja za 
akademsku godinu 2015/16

Predsjednik otvara raspravu.

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog načelnika  na glasovanje  a nakon  
glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena

O  D  L  U  K  A
o dodjeli stipendija redovnim studentima  za akademsku godinu 2015/2016

Općina Zemunik Donji  odobravat će stipendije  za izobrazbu redovitih  studenata za  akademsku godinu 
2015/2016. g. 
Stipendije će se isplaćivati u visini:
320,00 kuna za studente koji studiraju u Zadru i 
400,00 kuna  za studente  koji studiraju u drugim gradovima u RH. 

koja  se prilaže ovom zapisniku sa popisom studenata i čini njegov sastavni dio.

Ad/7 Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda

Općinski načelnik predlaže Odluku o dodjeli božićnica umirovljenicima sa područja Općine Zemunik Donji

Predsjednik otvara raspravu.
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Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog načelnika na glasovanje  a nakon  
glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA
o isplati Božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu od Hrvat skog zavoda za mirovinsko 

osiguranje

Povodom Božićnih blagdana odobrava se isplata Božićnice u iznosu od 200,00 kuna svim umirovljenicima koji 
primaju mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s prebivalištem na području Općine Zemunik 
Donji, čija mirovina iznosi do 2.500,00 kuna.  

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/8 Prelazi se na osmu točku dnevnog reda

Zamjenik načelnika Šime Vicković podnosi izvješće i predlaže donošenje 
Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Zemunik Donji u 2015. godini

Predsjednik otvara raspravu.

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog zamjenika načelnika na glasovanje  a 
nakon  glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena:

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

na području Općine Zemunik Donji u 2015. godini

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad/9 Prelazi se na devetu točku dnevnog reda

Zamjenik načelnika Šime Vicković  obrazlaže  i predlaže donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području općine Zemunik Donji u 2016. g.

Predsjednik otvara raspravu.

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog zamjenika načelnika na glasovanje  a 
nakon  glasovanja dizanjem ruku objavljuje da su  jednoglasno donesene

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Zemunik Donji u 
2016. g.

koje  se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AKTUALNI SAT
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Općinski načelnik izvještava:
•  da  su građevinsko obrtnički radovi (fasada, stolarija,dio krovišta) na Poslovno-upravnoj zgradi skoro 

gotovi. Ugovor je potpisan sa Fondom za zaštitu okoliša koji sufinanciranju radove u visini 80% . 

• Radovi na Pročistaču otadnih voda su skoro gotovi. U prvom mjesecu očekujemo tehnički pregled. 
Uskoro počinju radovi izgradnje kanalizacijskog spoja Gradina – Pročišćivač.

             Pripremne radove će izvoditi Zemunik d.o.o., a monterske Miab d.o.o. .

• Izvode se radovi izgradnje nogostupa oko Poslovno-upravne zgrade, radove izvodi Zemunik d.o.o. 

• Postavljene su dvije autobusne nadstrešnice.

• Geodetskom zavodu Osijek, poduzeću koje obavlja usluge vršenja katastarske izmjere je istekao ugovor 
potpisan sa Geodetskom državnom upravom. Ukoliko ne nastave raditi oni, DGU-a je dužna raspisati 
novi natječaj i odabrati nove vršitelje usluge katastarske izmjere. 

• Uskoro ćemo dobiti  dozvolu za izgradnju sportske dvorane po novom projektu. 

Milivoja Krnčevića zanima što je s održavanjem poljskih kanala u zaseoku Smrdelj.

Načelnik odgovara  da se dio kanala   nalazi na privatnim parcelama. 
Hrvatske vode će održavati kanale kada riješe vlasništvo nad istim, a do tada se moramo snalaziti i održavati 
sami. 

Sjednica je zaključena u 18:50 sati

ZAPISNIK VODILA                                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Snježana Ćurković                                                             OPĆINE   ZEMUNIK DONJI

                                                            Jure Fabijan dipl. oec. v.r.
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