
ZAPISNIK 
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji 

održane 12. svibnja 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, Božica Baždarić, Rade 
Graovac, Ivana Paleka, Milivoj Krnčević, Ante Šestan 
 
NENAZOČNI : Josip Marušić, Marijana Dujak, Željko Buljat,   
 
 
OSTALI NAZO ČNI :  Općinski načelnik Ivica Šarić, zamjenik općinskog načelnika Šime 
Vicković, Pročelnica JUO Snježana Ćurković (zapisničar), Direktor TD Zemunik d.o.o. 
Borislav Krnčević. 
 
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike,  otvorio  26.  sjednicu  
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji  kvorum u odnosu na odredbu Statuta.  
 
Predsjednik daje  zapisnik sa 25. sjednice  na raspravu. 
 
Nema rasprave. 
 
Zapisnik sa 25. sjednice općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 
 
Predsjednik predlaže dnevni red. 
 
Otvara raspravu. 
 
Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda: 
 

8. Prijedlog  Odluke o  imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda 

9. Prijedlog  Odluke   o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprava (sportska dvorana) 

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

1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zemunik Donji 

za 2015. g.  

2. Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju  Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2015.g. 

3. Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne 

infrastrukture za 2015.g. 

4. Odluka o prihvaćanju financijskog  izvještaja dječjeg vrti ća Zvjezdice za 2015. g. 



5. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja  trgovačkog društva Zemunik d.o.o. za 

2015.g. 

6. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik odvodnja 

d.o.o. za 2015.g. 

7. Prijedlog za imenovanje sudca porotnika Županijskog suda u Zadru 

 
8. Prijedlog  Odluke o  imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 
 

9. Prijedlog  Odluke   o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprava (sportska dvorana) 

 
 
Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Zemunik Donji za 2015. g.  

Ante Šestan  pita kad će biti gotovi radovi na Pročistaču otpadnih voda. 

Općinski načelnik odgovara da su radovi gotovi, čeka se tehnički pregled.  Nisu još uvijek 

gotovi radovi na kanalizaciji Gradina-Pročišćivač zbog vremenskih nepogoda   

  
Kako više  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog odluke o 
usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zemunik Donji za 2015. g. na 
glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je  sa 8 glasova ZA i 1 glas PROTIV donesena 
 

ODLUKA  
 o  usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zemunik Donji 

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 usvajanju izvještaja o izvršenju  Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2015.g. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog  odluke o usvajanju 
izvještaja o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. na 
glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je 8 glasova ZA i 1 glas PROTIV donesena 
 

ODLUKA  
  o usvajanju izvještaja o izvršenju  Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2015.g. 
 

koja  se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 



 
Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju Programa izgradnje 
komunalne infrastrukture za 2015.g. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  odluku o usvajanju izvještaja 
o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015.g. na glasovanje   i nakon 
dizanja ruku konstatira da je  sa 8 glasova ZA i 1 glas PROTIV donesena 
 

ODLUKA 
 o usvajanju izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 

2015.g. 
 

 
koji  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda  
 
 
Općinski načelnik predlaže donošenje  Odluke o prihvaćanju financijskog  izvještaja dječjeg 

vrtića Zvjezdice za 2015. g. 

 
Predsjednik otvara raspravu 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog odluke o prihvaćanju 

financijskog  izvještaja dječjeg vrtića Zvjezdice za 2015. g.na glasovanje   i nakon dizanja 

ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

 
ODLUKA 

o prihvaćanju financijskog  izvještaja dječjeg vrti ća Zvjezdice za 2015. g. 

 
 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Ad/5 Prelazi se na petu  točku dnevnog reda 
 
 
Općinski načelnik predlaže: Odluku o prihvaćanju financijskog izvještaja  trgovačkog društva 

Zemunik d.o.o. za 2015.g. 

 
Predsjednik otvara raspravu. 

 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog  odluke o prihvaćanju 

financijskog izvještaja  trgovačkog društva Zemunik d.o.o. za 2015.g. 



na glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je  jednoglasno donesena 
 

ODLUKA 
 o prihvaćanju financijskog izvještaja  trgovačkog društva Zemunik d.o.o. za 

2015.g. 

 
 
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/6 Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik iznosi  Prijedlog: Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog 

društva Zemunik odvodnja d.o.o. za 2015.g. 

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog  odluke o prihvaćanju 
financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik odvodnja d.o.o. za 2015.g. na glasovanje, 
a nakon  glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena 

 
  O D L U K A 

 o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik odvodnja 

d.o.o. za 2015.g. 

 

Ad/7 Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 
 
 
 Općinski načelnik predlaže  ANTU BORZIĆA iz Zemunika Donje za kandidata za obnašanje 

dužnosti sudca porotnika u Županijskom sudu u Zadru                                                         

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog za imenovanje sudca 
porotnika Županijskog suda u Zadru  na glasovanje, a nakon  glasovanja dizanjem ruku 
objavljuje da je jednoglasno donesena 

 
  O D L U K A 

o prijedlogu za imenovanju ANTE  BORZIĆA, OIB: 86830702845 iz Zemunika Donjeg, 

ulica III broj 8,  za obnašanje dužnosti sudca porotnika u Županijskom sudu u Zadru 

 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 



Ad/8 Prelazi se na osmu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže da se imenuje povjerenstvo za procjenu štete od elementarne 
nepogode. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
 U ime kluba vijećnika HDZ-e,  Ivica Dražić predlaže članove povjerenstva za procjenu štete 

od elementare nepogode. 

1. Ivica Dražić, predsjednik 
2. Josip Krnčević, član 
3. Božo Kasap, član 
4. Ivica Miljanić, član 
 
Klub vijećnika HSP AS predlaže za člana povjerenstva Željka Buljata 

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

 
O D L U K A 

o  imenovanju povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode kako slijedi: 
 

1. Ivica Dražić, predsjednik 
2. Josip Krnčević, član 
3. Željko Buljat, član 
4. Božo Kasap, član 
5. Ivica Miljanić, član 
Povjerenstvo se imenuje na rok od 4 godine.  

 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 

Ad/9 Prelazi se na devetu točku dnevnog reda 
 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku   o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave. Ulaganje se odnosi na izgradnju Sportske dvorane Zemunik, javne-
društvene namjene, na dijelu katastarske čestice k.č.br. 307/11 k.o. Zemunik  u Zemuniku 
Donjem.  
Građevinska dozvola od 23.12.2015; KLASA: UP/I-361-03/15-01/000288, URBROJ: 2198/1-
11/12-15-7, izdana od: Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnje, sjedište Zadar. Pravomoćno od 26.01.2016.godine  
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja prijedlog Odluke   o 
suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprava (sportska dvorana) 
na glasovanje, a nakon  glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena 

 



  O D L U K A 
                   o suglasnosti  je sa provedbu ulaganja na području Općine Zemunik Donji. 
 
Ulaganje se odnosi na izgradnju Sportske dvorane Zemunik, javne-društvene namjene, na 
dijelu katastarske čestice k.č.br. 307/11 k.o. Zemunik  u Zemuniku Donjem.  
Građevinska dozvola od 23.12.2015; KLASA: UP/I-361-03/15-01/000288, URBROJ: 2198/1-
11/12-15-7, izdana od: Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnje, sjedište Zadar. Pravomoćno od 26.01.2016.godine  

 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
AKTUALNI SAT  
 
Vijećnici nemaju pitanja. 
 
Općinski načelnik ukratko navodi da Izvršno tijelo I JUO Općine radi sukladno financijskim 
mogućnostima. Priprema se projektna dokumentaciju u svrhu prijave projekata na natječaje 
raspisane od strane Ministarstava ili  EU fondova.  
 
Također  napominje das u Hrvatske ceste ishodile građevinsku dozvolu za izgradnju 
podvožnjaka ispod rulne staze na Zračnoj luci Zadar. 
Gradnja se planira  od 2017-2020. g. 
 
 
Sjednica je zaključena u 19:43 sati 
 

       
ZAPISNIK VODILA                                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA  

 Snježana Ćurković bac.adm.pub v.r.                                  OPĆINE   ZEMUNIK DONJI 
                                                                Jure Fabijan dipl. oec. v.r. 
 
 


