
 

              

 REPUBLIKA HRVATSKA 
   ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA ZEMUNIK DONJI  
         Općinsko vijeće 
 
Klasa: 325-06/16-01/01 
Ur.broj: 2198/04-1-16-1 
 
Zemunik Donji, 29. rujna 2016.g. 
 

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 ,, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima '' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. 
(Narodne novine 71/2016) i članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji (,, Službeni glasnik 
Zadarske županije 13/16), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 30. sjednici održanoj 
29. rujna 2016. godine donijelo je 

ODLUKU 

O kandidiranju projekta na natječaj za provedbu mjere 07,, Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se  projekt koji će se  kandidirati na natječaj mjere 07 ,, Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014-2020 ( dalje: Natječaj) 

Članak 2. 

Općina Zemunik Donji  kandidirati će sljedeći projekt na Natječaj: 
Podmjera 7.2 ,,Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i  uštedu energije''- provedba tipa operacije 
7.2.1. ,,Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih 
voda''. ( Narodne novine br.76/16). 

1. Spojni kolektor fekalne odvodnje između Stambeno-poslovne zone u 

Zemuniku Gornjem i Pročišćivača otpadnih voda (UPOV-a) i  upojnih 

bunara za oborinsku odovodnju.  

 

Članak 3. 



Za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj zadužuje se trgovačko društvo u 
vlasništvu Općine Zemunik Donji: „Zemunik odvodnja“ d.o.o. iz Zemunika Donjeg 
Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji donijeti će Izjavu o suglasnosti za provedbu projekta 
kao obvezni dio dokumentacije u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07 ,, 
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima '' iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine 71/2016) 
Sastavni dio ove odluke je i prilog: OPIS PROJEKTA OPERACIJE. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja u ,, Službenom 
glasniku'' Općine Zemunik Donji. 

                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI  

 

Predsjednik općinskog vijeća  

Jure Fabijan dipl.oec. 

 

 

 


