
ZAPISNIK 
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji 

održane 10. rujna 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, Rade Graovac, Ivana Paleka 
 
NENAZOČNI :  Mate Tomičić, Milivoj Krn čević,   
 
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  22.  sjednicu  
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji  kvorum u odnosu na odredbu Statuta.  
 
Predsjednik daje  zapisnik sa 19. sjednice na raspravu. 
 
Nema zainteresiranih za raspravu. 
 
Predsjednik daje Zapisnik sa 19. sjednice na glasovanje. 
 
Zapisnik sa 19. sjednice općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
Predsjednik daje  zapisnik sa 20. sjednice (telefonske) na raspravu. 
 
Željko Buljat smatra da je telefonsku sjednicu trebao odraditi tj. telefonske razgovore obaviti 
predsjednik općinskog vijeća Jure Fabijan, a ne Pročelnica Snježana Ćurković. 
 
Jure Fabijan odgovara da je ovlastio Pročelnicu da u njegovo ime pozove općinske vijećnike. 
Na dnevnom redu je bila samo jedna točka dnevnog reda, a koja je ujedno bila prijedlog 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja o kojoj se trebalo glasovati, dakle bez rasprave. 
Pročelnica ujedno  sastavlja zapisnik sa sjednice. 
 
Predsjednik daje Zapisnik sa 19. sjednice na glasovanje. 
 
Zapisnik sa 19. sjednice općinskog vijeća prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV. 
 
Marijana Dujak daje primjedbu da su materijali za sjednicu kasnili. 
 
Predsjednik odgovara da su pri pripremi materijala imali tehničkih poteškoća i da će o tome u 
buduće voditi računa.  
 
 
Predsjednik predlaže dnevni red. 
Otvara raspravu. 
Nema zainteresiranih za raspravu. 
 



Predsjednik nakon dizanja ruku  konstatira da je jednoglasno  prihvaćen  
 
 
                                                       Dnevni red kako slijedi: 

 
 

1. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. g. 
2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa područja 

Općine Zemunik Donji 
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja 

Općine Zemunik Donji 
4. Prijedlog imenovanja  Povjerenstva za socijalnu skrb 
5. Izmjene i dopune Odluke o katastarskoj izmjeri 
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća državne revizije za 2014. g. 
7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja za izvođenje  građevinsko 

obrtničkih radova na Poslovno-upravnoj zgradi -poboljšanje svojstava građevine u 
smislu energetske učinkovitosti (energetska obnova nestambenih zgrada)   

 
 
 
 
Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. g. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Marijanu Dujak zanima zašto je povećan prihod od poreza na dohodak? 
Općinski načelnik odgovara da je takav plan što se tiče prihoda od poreza na dohodak.  
 
 
Kako više  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 prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. g. 

 
 
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
Ad/2 Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa 
područja Općine Zemunik Donji u visini 50% od cijene plaćenih udžbenika. 
 
 



 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Željko Buljat predlaže da se sufinanciraju i udžbenici učenicima srednjih škola. Napominje da  
učenici inače međusobno razmjenjuju knjige tako da  taj dio udžbenika koji plaćaju nebi bio 
veliko opterećenje za općinski proračun.  
 
Kako više  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog vijećnika Željka 
Buljata na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je 2 glasa ZA i 8 PROTIV. 
 
Predsjednik stavlja prijedlog Općinskog načelnika na glasovanje, a nakon  glasovanja 
dizanjem ruku objavljuje da je  sa 2 glasa PROTIV i 8 ZA donesena 
   

 
O D L U K A 

o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa područja Općine 
Zemunik Donji u visini 50% od cijene plaćenih udžbenika 

 
 
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa 
područja Općine Zemunik Donji u visini 15% ukupnih troškova prijevoza  
 
 
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 sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Opčine Zemunik Donji u 

visini 15% ukupnih troškova prijevoza 
 
 
 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 
 
Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda  
 
Predsjednik obrazlaže da je Općinsko vijeće dužno  



sukladno članku 4. Pravilnika o socijalnoj skrbi  od 28. svibnja 2015. g. imenovati 
Povjerenstvo za socijalnu skrb. 
 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 

1. Prijedlog: 
Klub vijećnika HDZ-e predlaže Juru Fabijana i Ivanu Paleka. 

2. Prijedlog: 
Klub vijećnika HSP-a AS predlaže Željka Buljata 
 

 
Kako više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja 1. i 2. Prijedlog na 
glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena  
 

Odluka 
O imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb: 

1. Jure Fabijan 
2. Ivana Paleka 
3. Željko Buljat 

 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/5 Prelazi se na petu  točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Izmjene i dopune Odluke o katastarskoj izmjeri i ujedno obrazlaže 
da Geodetski zavod Osijek nije ispoštovao Ugovor  potpisan između Državne geodetske 
uprave i Općine Zemunik Donji tj, nije  izvršena geodestka izmjera ugovorene  površine u 
roku od dvije godine. 
 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Josip Marušić smatra da sve suinvestitore u katastarskoj izmjeri treba obavijestiti  o postupku 
izmjere jer nisu upućeni, a parcele im nisu izmjerene. 
 
Marijanu Dujak zanima što s suinvestitorima koji ne plate  katastarsku izmjeru? 
 
Općinski načelnik odgovara da se  za sada ima razumijevanja, a u buduće će ići redovni 
postupak opomena i ovrha.  
 
 
Kako više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  prijedlog načelnika na 
glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena  
 
 

ODLUKA 
o Izmjeni i dopuni Odluke o katastarskoj izmjeri 

 



 
koji  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/6 Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik obrazlaže kako je Državna revizija obavila nadzor  
i dostavila izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Zemunik Donji za 2014.  
Postupcima revizije utvrđene su činjenice opisane u Nalazu izvješća o obavljenoj reviziji.  
Mišljenje revizije je uvjetno, međutim zadovoljan je i kao općinski načelnik nalaz je prihvatio 
u cijelosti te se o istom i očitovao.  Postupiti će po uputama  i  poduzeti  mjere po nalozima 
revizije iz Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Zemunik Donji za 2014. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Željka Buljata Zanima zašto je u materijalima dostavljeno izvješće bez prvih 9 stranica. 
 
Načelnik odgovara da je dostavljen Nalaz  Državne revizije koji je zapravo bitan, a da su 
prvih 9 stranica obrazloženja koja su  općinskim vijećnicima poznata.  
Također napominje da svi vijećnici mogu dobiti i prvih 9 stranica. 
 
Kako  se ne bi stvorila sumnja kompletno izvješće u originalu je dano općinskim vijećnicima 
na uvid na samoj sjednici.  
Općinski vijećnici su pregledali original Izvješće Državne revizije za 2014. g.  
 
 
Kako više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Izvješće državne revizije 
za 2014. g. na glasovanje  a nakon  glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno 
donesena 
 

 
ODLUKA 

o prihvaćanju  Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Op ćine Zemunik Donji za 2014 
 
 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/7 Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje  
građevinsko obrtničkih radova na Poslovno-upravnoj zgradi -poboljšanje svojstava građevine 
u smislu energetske učinkovitosti (energetska obnova nestambenih zgrada). 
 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Josipa Marušića interesira zašto Color mix 1 nije izvoditelj svih radova 
 
Općinski načelnik odgovara da nije mogao ispoštovati uvjete iz dokumentacije za nadmetanje jer je 
registriran za fasaderske radove.  



 
 

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

 
 

ODLUKA 
o odabiru poduzeća INERO d.o.o, Split (podizvoditelj Color mix 1, Zemunik Donji) kao 
najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje  građevinsko obrtničkih radova na Poslovno-
upravnoj zgradi -poboljšanje svojstava građevine u smislu energetske učinkovitosti 

(energetska obnova nestambenih zgrada) 
 
 
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
AKTUALNI SAT  
 
Željka Buljata zanima koliko je ukupno potrošeno za obilježavanje Dana općine i tko je 
prodavao piće i koliko je zarađeno? 
 
Načelnik odgovara da je potrošeno: 

- Ručak 20.340,00 kuna 
- Kulturno zabavni program 50.000,00 kuna 

 
NK Zemunik je prodavao piće  i zarada iznosi 3.700,00 kuna 
 
Načelnik je obavijestio općinske vijećnike da je imenovao povjerenstvo za dodjelu imena 
središnjem trgu u Zemuniku Donjem, a članovi su: 

1. Mile Fabijan 
2. Tomislav Marjan Bilosnić 
3. Tomislav Šarić 
4. Josip Marušić 
5. Željka Dragaš 

 
 
Sjednica je zaključena u 18:40 sati 

 
       

ZAPISNIK VODILA                                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA  
 Snježana Ćurković                                                             OPĆINE   ZEMUNIK DONJI 
                                                               Jure Fabijan dipl. oec. v.r. 
 
 
 
 
 
 


