
 

              
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZADARSKA ŽUPANIJA  
        Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-01/16-01/34  
Urbroj: 2198/04-2-16/02 
 

ZAPISNIK 
sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji 

održane 21. prosinca 2016. 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, Marjan Marušić, Božica Baždarić, Rade Graovac, 
Milivoj Krn čević, Josip Marušić, Marijana Dujak,  
 
NENAZOČNI : Ivana Paleka (opravdala izostanak), Željko Buljat, Ante Šestan, 
 
 
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  34.  sjednicu  Općinskog 
vijeća, te utvrdio da postoji  kvorum u odnosu na odredbu Statuta.  
 
Predsjednik daje  zapisnik sa 33. sjednice  na raspravu. 
 
Nema rasprave. 
 
Zapisnik sa 33. 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 Odluke o donošenju drugih izmjena  i dopuna proračuna za 2016.g. 
2. Prijedlog Proračuna za 2017. g. sa projekcijama za 2018-2019.g. 
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Općine Zemunik Donji za 2017. g.  
4. Prijedlog Plana razvojnih programma za 2017. g.   
5. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. 
6. Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. g.  
7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. g.  
8. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2017. g.  



9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017. g.  
10. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2017. g.  
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. g.  
12. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016/17 
13. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2016.g. 
14. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

općine Zemunik Donji u 2017.g. 
15. Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji  
16. Prijedlog Odluke o najmu stanova u vlasništvu općine Zemunik Donji  
17. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine 

Zemunik Donji 
 

Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o donošenju drugih izmjena i dopuna proračuna za 2016.g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Marijanu Dujak zanima zašto se povećavaju plaće za zaposlene? 

Općinski načelnik odgovara da je iznos povećan isključivo zbog djelatnika na stručnom 

osposobljavanju i Programa javnih radova (mladi za EU). 

 

Kako više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  Odluku o donošenju drugih 

izmjena i dopuna proračuna za 2016.g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 8 glasova 

ZA I 1 glas PROTIV donesena 

ODLUKA  
o donošenju drugih izmjena i dopuna 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  Proračun za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. – 2019.g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik stavlja Proračun za 2017.godinu sa 

projekcijama za 2018. – 2019.g.  na  glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je 8 glasova ZA i 

1 glas SUZDRAŽAN donesen 

Proračun  
za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. – 2019.g.  

 
 

koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 
Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o izvršavanju  Proračuna Općine Zemunik Donji za 2017. g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  Odluku o izvršavanju  Proračuna 

Općine Zemunik Donji za 2017. g. na glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je  sa 8 glasova 

ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesena 

 
ODLUKA 

o izvršavanju  Proračuna Općine Zemunik Donji za 2017. g. 
 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda  
 
Općinski načelnik predlaže Plan razvojnih programa za 2017. g.   

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Plan razvojnih programa za 2017. g.   

na glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 8 glasova ZA 1 SUZDRŽAN  donesen 

 
Plan  

razvojnih programa za 2017. g. 
 

koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Ad/5 Prelazi se na petu  točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2017. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 8 glasova ZA i 1 

SUZDRŽAN donesen 

 

Program  

održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. 



 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Ad/6 Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program izgradnje komunalne 

infrastrukture za 2017. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 8 glasova ZA I 1 

SUZDRŽAN  donesen 

 

Program  

izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. g. 

 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/7 Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program javnih potreba u socijalnoj 

skrbi za 2017.g.  na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesen 

 

Program  
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017.g. 

 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/8 Prelazi se na osmu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program javnih potreba u školstvu za 2017. g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program javnih potreba u školstvu za 

2017. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesen 



 

Program  
javnih potreba u školstvu za 2017. g. 

 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/9 Prelazi se na devetu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017. g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je 

jednoglasno donesen 

 

Program 

 javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017. g. 

 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Ad/10 Prelazi se na desetu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program  javnih potreba u športu za 2017. g. 

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program javnih potreba u športu za 

2017. g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesen 

 

Programa 
 javnih potreba u športu za 2017. g. 

 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/11 Prelazi se na jedanaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Program javnih potreba u kulturi za 2017. g. 

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Program javnih potreba u kulturi za 

2017. g.na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesen 



 

Program  

javnih potreba u kulturi za 2017. g. 

 
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/12 Prelazi se na dvanaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016/17. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  Odluku o dodjeli stipendija za 

akademsku godinu 2016/17. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

 
ODLUKA 

o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016/17. 
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/13 Prelazi se na trinaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Analizu sustava zaštite i spašavanja za 2016.godinu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Analizu sustava zaštite i spašavanja za 

2016.godinu na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2016.godinu 

 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Ad/14 Prelazi se na četrnaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Zemunik Donji u 2017.godini .  

 

Predsjednik otvara raspravu. 



 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Zemunik Donji u 2017.godini  na glasovanje i nakon 

dizanja ruku konstatira da su jednoglasno donesene  

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Zemunik Donji u 2017.godini . 

 
koje  se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/15 Prelazi se na petnaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji . 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o prodaji stanova u 

vlasništvu Općine Zemunik Donji na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno 

donesena 

 
ODLUKA 

o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji 
 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/16 Prelazi se na šesnaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o najmu stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o najmu stanova u vlasništvu 

Općine Zemunik Donji na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

 
ODLUKA 

o najmu stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji 
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 



Ad/17 Prelazi se na sedamnaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu 

Općine Zemunik Donji. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o uvjetima i mjerilima za 

davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji na glasovanje i nakon dizanja ruku 

konstatira da je jednoglasno donesena 

 
ODLUKA 

o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji 

 

 
koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
AKTUALNI SAT  
 
Općinski načelnik poziva nazočne vijećnike na proslavu Dana branitelja Zemunika. 
 
Sjednica je zaključena u 18:30 sati 
 

       
ZAPISNIK VODILA                                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA  

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


