
 

              
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZADARSKA ŽUPANIJA  
        Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-01/17-01/35 
Urbroj: 2198/04-2-17/02 
 

ZAPISNIK 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji 

održane 17. ožujka 2017. g. u općinskoj vijećnici Općine Zemunik Donji 

s  početkom u 18,00 sati 

 
NAZOČNI: Predsjednik općinskog vijeća Jure  Fabijan 
Općinski vijećnici: Ivica Miljanić, Marjan Marušić, Božica Baždarić, Rade Graovac, Milivoj 
Krnčević, Josip Marušić, Marijana Dujak,  
 
NENAZOČNI: Ivana Paleka (opravdala izostanak), Željko Buljat, Ante Šestan,  Ivica Dražić. 
 
 
OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Ivica Šarić, zamjenik općinskog načelnika Šime Vicković, 
Pročelnica JUO Snježana Ćurković (zapisničar) 
 
Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je nazočne vijećnike,  otvorio  35.  sjednicu  Općinskog 
vijeća, te utvrdio da postoji  kvorum u odnosu na odredbu Statuta.  
 
Predsjednik daje  zapisnik sa 34. sjednice  na raspravu. 
 
Zapisnik sa 34. sjednice općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 
 
Predsjednik predlaže dnevni red. 
 
Otvara raspravu. 
 
Općinski načelnik predlaže  točku dnevnog reda: 
Prijedlog odluke o utvrđivanju nerazvrstane ceste NC ZD-39  
 
Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje i  nakon dizanja ruku  konstatira da je 
jednoglasno  prihvaćen . 
 
                                                       Dnevni red kako slijedi: 
 

1. Prijedlog  Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2016.g.  
2. Prijedlog Odluke o utrošku viška sredstava iz 2016.g. 
3. Prijedlog  Odluke o prihvaćanju financijskog  izvještaja dječjeg vrtića Zvjezdice za 

2016. g. 



4. Prijedlog  Odluke o prihvaćanju financijskog izvještaja  trgovačkog društva Zemunik 

d.o.o. za 2016.g. 

5. Prijedlog  Odluke o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik 

odvodnja d.o.o. za 2016.g. 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne  

             infrastrukture u 2016. godini 
7. Prijedlog Odluke  o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

             infrastrukture u 2016. godini 
8. Prijedlog Odluke o donošenju  Urbanističkog  plana uređenja 

             zone društvene namjene (D) u Zemuniku Donjem 
9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog  plana uređenja 

             Zone turističke, ugostiteljske i sportskorekreacijske namjene         
10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog  plana uređenja       

             poslovno-proizvodne zone (KI) uz županijsku cestu Ž 6040 u Zemuniku Donjem 
11. Izmjene i dopune odluke o komunalnim djelatnostima 
12. Prijedlog Odluke  o općinskim porezima 
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nerazvrstane ceste NC ZD 39 
14. Molbe i žalbe  

 
 

Ad/1 Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2016.g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  Odluku o usvajanju godišnjeg 

obračuna Proračuna za 2016.g. na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 7 glasova ZA 

I 1 glas SUZDRŽAN donesena 

ODLUKA  
o usvajanju godišnjeg obračuna 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 utrošku viška sredstava iz 2016.g. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik stavlja Odluku o utrošku viška sredstava iz 
2016.g. na  glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 



ODLUKA  
 

o utrošku viška sredstava iz 2016.g. 
 

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Ad/3 Prelazi se na treću točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o prihvaćanju financijskog  izvještaja dječjeg vrtića 

Zvjezdice za 2016. g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  Odluku o prihvaćanju financijskog  

izvještaja dječjeg vrtića Zvjezdice za 2016. g.na glasovanje   i nakon dizanja ruku konstatira da je 

jednoglasno  donesena 

 
ODLUKA 

o prihvaćanju financijskog  izvještaja dječjeg vrtića Zvjezdice za 2016. g. 

 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/4 Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda  
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o prihvaćanju financijskog izvještaja  trgovačkog društva 

Zemunik d.o.o. za 2016.g. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o prihvaćanju financijskog 
izvještaja trgovačkog društva Zemunik D.o.o. za 2016.g.na glasovanje   i nakon dizanja ruku 
konstatira da je jednoglasno  donesena 

 
ODLUKA 

o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik D.o.o. za 2016.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 odvodnja d.o.o. za 2016.g.  



 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o prihvaćanju financijskog 

izvještaja trgovačkog društva Zemunik odvodnja d.o.o. za 2016.g. na glasovanje i nakon dizanja 

ruku konstatira da je jednogalsno  donesena 

 

ODLUKA 

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

2016.g. 

 

 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Ad/6 Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje 

komunalne infrastrukture u 2016.godini. 

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o usvajanju izvješća o 

izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.godini na glasovanje i nakon 

dizanja ruku konstatira da je sa 7 glasova ZA I 1 SUZDRŽAN  donesena 

ODLUKA 

o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 

2016.godini 

 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/7 Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2016.godini  

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 



Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o usvajanju izvješća o 

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini na glasovanje i nakon 

dizanja ruku konstatira da je sa 7 glasova ZA I 1 SUZDRŽAN  donesena 

 

ODLUKA  
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2016.godini 
 

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/8 Prelazi se na osmu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone društvene namjene 

(D) u Zemuniku Donjem. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja zone društvene namjene (D) u Zemuniku Donjem na glasovanje i nakon dizanja ruku 

konstatira da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone društvene namjene (D) u Zemuniku Donjem 

 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/9 Prelazi se na devetu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone turističke, 

ugostiteljske i sportskorekreacijske namjene 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja Zone turističke, ugostiteljske i sportskorekreacijske namjene na glasovanje i nakon 

dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesna 

 

ODLUKA 

 o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone turističke, ugostiteljske i sportskorekreacijske 

namjene 



 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Ad/10 Prelazi se na desetu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno – proizvodne 

zone (KI) uz županijsku cestu Ž 6040 u Zemuniku Donjem.  

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja poslovno – proizvodne zone (KI) uz županijsku cestu Ž 6040 u Zemuniku Donjem  

na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno – proizvodne zone (KI) uz županijsku cestu 

Ž 6040 u Zemuniku Donjem 

 
 

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/11 Prelazi se na jedanaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Izmjene i dopune odluke o komunalnim djelatnostima . 

 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Izmjene i dopune odluke o komunalnim 

djelatnostima  na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da su  jednoglasno donesene 

 

IZMJENE I DOPUNE  

odluke o komunalnim djelatnostima . 

 

 
koje se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/12 Prelazi se na dvanaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  Odluku o općinskim porezima. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 



Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  Odluku o općinskim porezima na 

glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je sa 7 glasova ZA I 1 SUZDRŽAN donesena 

 
ODLUKA 

o općinskim porezima  
 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/13 Prelazi se na trinaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže Odluke o utvrđivanju nerazvrstane ceste NC ZD 39. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja Odluku o utvrđivanju nerazvrstane 

ceste NC ZD 39  na glasovanje i nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA 

o utvrđivanju nerazvrstane ceste NC ZD 39. 

 

koja  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad/14 Prelazi se na četrnaestu točku dnevnog reda 
 
Općinski načelnik predlaže  da se temeljem  zahtjeva Šime Šare iz Zemunika Donjeg oslobodi 

plaćanja komunalnog doprinosa  sukladno članku 15. Odluke o komunalnom doprinosu u 

visini 80% . 

 
Šime Šare je uvjerenjem o prebivalištu dokazao da prebiva na području općine Zemunik 
Donji 9 umjesto 10. godina.  
 
Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako  nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik stavlja  prijedlog načelnika  na glasovanje i 

nakon dizanja ruku konstatira da je jednoglasen donesen 

 

Z a k l j u č a k 

o naplati komunalnog doprinosa Šimi Šari iz Zemunika Donjeg sukladno članku 15. Odluke o 

komunalnom doprinosu s oslobađanjem plaćanja u visini od 80%  



 

koji  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

AKTUALNI SAT 
 
Marjan Marušić inzistira i dalje na izgradnji autobusnog stajališta u zaseoku Mostar.  
 
Načelnik odgovara da je u planu i da će se vrlo brzo izgraditi. 
 
Josip Marušić pita: Koliko je koštala organizacija Dana obrane u Zemuniku Donjem? 
 
Načelnik Odgovara: Općina Zemunik 5.000,00 kuna i donacije 27.000,00 kuna 
 
Josip Marušić postavlja pitanje: Što je sa zaduživanjem, tj, sa kreditima koje je Općina 
trebala podići. 
 
Načelnik odgovara da nismo dobili još uvijek suglasnost Ministarstva, ali smo jedan kredit 
podigli sukladno provedenom postupku javne nabave i potrošili. 
 
Marijanu Dujak zanima zašto je raspisan natječaj za računovodstvenog referenta. 
 
Načelnik odgovara da se radi o unutarnjem preustroju i da nije bilo zapošljavanja novih 
djelatnika.  
 
Načelnik Podnosi izvješće o radu 
 

• potpisan ugovor za  izgradnju pothodnka na Zračnoj luci Zadar 

• potpisan ugovor za  katastarsku izmjeruna području Općine 

• prošli smo administrativnu provjeru na  natječaju ruralnog razvoja mjera 7.2.1. 
– kanalizacijski spoj 

• prijavili smo projekt uređenje mjesnog trga i izgradnju ogradnog zida na 
mjesnom groblju u zemuniku donjem na mjeru programa podrške regionalnom 
razvoju kod ministarstva reg. razvoja i fondova eu 

• prijavili smo projekt nabavke traktora sa teleskopskim malčerom na natječaj za 
kapitalne pomoći kod minstarstva graditeljstva 

• u izradi je projektna dokumentacija za izgradnju društvenog doma u Zemuniku 
Gornjem 

• Završen postupak izrade izmjena i dopuna prostornog plana 
 
 
Sjednica je zaključena u 18:40 sati 

 
       

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


