
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 
 ZADARSKA ŽUPANIJA  

 OPĆINA ZEMUNIK DONJI 
              Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-01/16-01/29 
Urbroj: 2198/04-2-16/02 
Zemunik Donji, 14. rujna 2016.g. 

 
ZAPISNIK 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji 
održane 14. rujna  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, Rade Graovac, Milivoj 
Krnčević,  Josip Marušić, Marijana Dujak, Ivana Paleka 
 
NENAZOČNI : Željko Buljat,  Ante Šestan,  Božica Baždarić (opravdano izostala) 
 
 
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  29.  sjednicu  
Općinskog vijeća, te utvrdio da postoji  kvorum u odnosu na odredbu Statuta.  
 
Predsjednik daje  zapisnik sa 27. sjednice  na raspravu. 
 
Marijana Dujak daje primjedbu da je voditeljica Zapisnika stavila vrijeme početka i završetka 
sjednice u 19:30 sati. 
Predsjednik nalaže da se ispravi greška u Zapisniku. 
 
Zapisnik sa 27. 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. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 

2016.g. 

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa 

prebivalištem na području Općine Zemunik Donji  

 
Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže   polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016.g. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik stavlja  prijedlog Odluke o usvajanju 

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2016.g. na glasovanje   i nakon dizanja ruku 

konstatira da je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV  donesena 

 
ODLUKA  

o  usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2016.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 
prebivalištem na području Općine Zemunik Donji  za školsku godinu 2016/2017  visini od  
50% od cijene plaćenih udžbenika.  
 
Predsjednik otvara raspravu. 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik stavlja  prijedlog Odluke o 
sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa prebivalištem na području Općine 
Zemunik Donji  za školsku godinu 2016/2017  visini od  50% od cijene plaćenih udžbenika   
na glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je  jednoglasno  donesena 
 

 
ODLUKA  

o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa prebivalištem na području 
Općine Zemunik Donji  za školsku godinu 2016/17  u visini od  50% od cijene plaćenih 

udžbenika  
 
 
 
 
 



AKTUALNI SAT  
 
Marijanu Dujak zanima što je sa Katastarskom izmjerom na području Općine. 
 
Općinski načelnik odgovara  da ima informaciju iz DGU-e da će natječaj biti raspisan do kraja 
tjedna. 
 
Milivoj Krn čević napominje da se očiste kanali za odvodnju slivne vode u zaseoku Smrdelj. 
 
Načelnik odgovara će se  kanali čistiti sukladno mogućnostima. 
 
Marjana Marušića zanima kad će početi s radom Pročišćivač i pražnjenje septičkih jama.  
Općinski načelnik odgovara da će početi s radom uskoro kada se dobiju sve potrebne 
suglasnosti. 
 
Josip Marušić (predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata) poziva sve nazočne na 
obilježavanje Dana Branitelja u Zemuniku Donjem.  
 
 
Sjednica je zaključena u 19: 25 sati 
 

       
ZAPISNIK VODILA                                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA  

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


