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ZAPISNIK 
 
 

s četrdesete – 40 / 01 / 2021.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj 
održane dana 23. veljače 2021. godine u 19,00 sati elektroničkim putem 

- putem platforme ZOOM 
 
 
Početak u 19,00 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Sanjin Stanić, Eduard Erman, Tomislav Jedrejčić, 

Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Tomislav Zohil, 
Dražen Galant, Neven Žgomba, Antonela Grizila, 
Nela Pucić 

 
Odsutni - ispričani: Marko Križman, Jordan Krajcar, Walter Folo 
 
Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik; Kristijan Benčić, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; Neda Kontić 
Orbanić, zapisničar 

 
 
Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je sjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj i 
pozdravio sve prisutne.  
Na sjednici je nazočno 10 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje 
pravovaljanih odluka. 
 
Predsjednik vijeća pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku radi davanja uvodnog 
izvještaja.   
 
Načelnik pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje svima na suradnji te daje izvještaj o radu 
od 17.12.2020. do danas. 
Projekt izgradnje novog dječjeg vrtića napreduje prema planu i trebao bi biti i dovršen 
u roku. Kaže da su se pojavile određene špekulacije da vrtić neće biti otvoren do 
9.mjeseca što da ne odgovara istini i demantira. Djeca će biti u vrtiću uskoro, možda 
već i do 01.05. U fazi smo opremanja vrtića te se istovremeno uređuje okoliš. 
Obližnja prometnica (od Banovca do Kalvarije) je u fazi projektiranja, s time da je 
predviđeno malo kružno raskrižje oko klena. Predviđa se jednosmjerna prometnica 
sa šetnicom i drvoredom. Idejni projekt je u završnoj fazi. 
Radovi u dječjem parku u centru Žminja također napreduju prema predviđenoj 
dinamici. Krajem tjedna dobavljač sprava trebao bi izraditi postolja za ista, a nakon 
toga ih i postaviti. Paralelno s time pristupili smo i sanaciji igrališta kraj parka. 
Nabavljena je oprema, danas je izrađena podloga i rubnjaci te bi krajem tjedna isto 
trebalo biti i asfaltirano. Kroz mjesec dana i park i igralište trebalo bi biti završeno. 
Saniran je ulaz u školu, a paralelno s time radi se i autobusna čekaonica. 
U Modrušanima je postavljeno osam novih rasvjetnih tijela, i još će se postaviti dva 
na nove betonske stupove. 
U petak se zatvara javno savjetovanje za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. I 
glede ovog projekta da se mogu čuti paušalne i neistinite konstatacije da načelnik 
laže i da za pročistač nije ni izdana građevinska dozvola. Navedeno demantira, 
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uređaj je postojeći, za rekonstrukciju je izdana dozvola. Ukoliko na javnom 
savjetovanju ne bude velikih primjedbi već bi u ponedjeljak 01.03. trebala biti 
raspisana javna nabava za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja 
pročišćavanja s pripadajućom sunčevom elektranom, kapaciteta dvije linije po šesto 
ekvivalenata što odgovara 1600 korisnika. Nadalje, dobili smo ponude za projekte 
kolektorske mreže Križanci-Kuhari-Orbanići i Benčići-Hreljini-Bošci-spoj Rudani. 
Glede rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, dovršeno je gotovo sve što je planirano. 
Jedan od prioriteta svakako je bila cesta Maraškini-Milanezi obzirom da tu vozi 
školski autobus, što je sada riješeno. 
Iznađeno je rješenje za registraciju reciklažnog dvorišta - obzirom da po zakonu 
njime može upravljati samo isporučitelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, 
sklopljen je sporazum s Komunalnim servisom Rovinj da oni zatraže upis u registar 
što su i učinili, nakon čega će dvorište početi s radom. 
Prošli tjedan dopremljeno je 1200 plavih kontejnera, žuti su stigli ranije, te će po 
rješavanju administrativnih pitanja s Fondom isti biti podijeljeni po kućanstvima. 
Danas smo krenuli s uređenjem fasade Društvenog doma u Ceru. Obnoviti će se 
kompletna fasada te će se nabaviti nova stolarija za onaj dio koji još nije obnovljen. 
Također, u Ceru su instalirane i sve sprave za dječje igralište koje su bile višak u 
Žminju, tako da sada i Cere ima adekvatno dječje igralište. Planira se i uređenje 
plesnog platoa. 
U Žminju je uređen zid oko centralnog parka, te je uređen i konzerviran spomenik 
palim borcima. Isto će se urediti i u Ceru. 
Zatvoren je natječaj za udruge, u pripremi je lista odobrenih projekata i sredstava te 
se nada da bi već slijedeći tjedan bili sklopljeni ugovori o dodjeli sredstava. 
Sa HEP-om je potpisan ugovor radi izgradnje punionice za električna vozila - dva 
parkirna mjesta kod zgrade pošte, dok nam je od Fonda za zaštitu okoliša odobren 
projekt za našu (općinsku) punionicu koja bi bila smještena kod OTP banke. 
Nadalje, s Uljanikom je dogovorena suradnja te je za slijedeći tjedan planirano 
postavljanje punionice za električne bicikle u parku kod tržnice, te postavljanje držača 
za bicikle kod Doma u Ceru. 
 
Predsjednik vijeća zahvaljuje se načelniku i otvara vrijeme za vijećnička pitanja. 
Pitanja nema. 
 
Prelazi se na dnevni red. 
 
Predsjednik vijeća govori da je od strane načelnika 22.02.2021. pristigao prijedlog 
dopune dnevnog reda i to sa sljedećim točkama: Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke 
o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva i Prijedlog Odluke 
o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece. 
Drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nema. 
 
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o uvrštenju predloženih točaka u dnevni red. 
Vijećnici jednoglasno - 10 / 10 za prihvaćaju da se navedene točke uvrste u dnevni 
red. 
 
Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 18.02.2021. zajedno s dopunama 
pod točkom 12. i 13. dok razno ide pod točku 14.  
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1.      Verifikacija zapisnika s tridesetdevete (39/12/2020) sjednice Općinskog vijeća 

Općine Žminj održane 17. prosinca 2020. godine 

2.   Prijedlog Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj 
3.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

 zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2021. godinu 
4.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe 

Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno 
5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica 
Rovinj-Rovigno 

6.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje I. Aneksa Sporazuma o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del 
fuoco pubblica Rovinj-Rovigno 

7.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj“ 
8.  Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Žminj 
9.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na 

 području Općine Žminj u 2020. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava 
 Civilne zaštite za 2021. godinu u Općini Žminj  

10.  Rasprava o zahtjevu Dječjeg vrtića „Rapčići“ za zapošljavanje trećeg 
odgojitelja u jasličkoj skupini 

11.  Izvještaj o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu 
12.  Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog 

i prometnog redarstva 
13.  Prijedlog Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece 
14.  Razno 
 

 
Dnevni red daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
 
Prelazi se na točku 1. dnevnog reda. 
 
 
1. Verifikacija zapisnika s tridesetdevete (39/12/2020) sjednice Općinskog 
vijeća Općine Žminj održane 17. prosinca 2020. godine 
 
 
Primjedbi na zapisnik nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
Zapisnik s 39/12/2020 sjednice je jednoglasno verificiran. 
 
Prelazi se na točku 2. 
 
 
2. Prijedlog Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Žminj  
 
 
Zapisničar daje uvodno obrazloženje. 
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Statutarne izmjene predložene su temeljem Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 
24.12.2020. godine i temeljem kojeg smo u obvezi Statut uskladiti u roku od 60 dana. 
U bitnome, obzirom da više u Općini neće biti zamjenika načelnika, nakon izbora 
izabrani načelnik iz redova članova općinskog vijeća izabrati će osobu koja će ga 
mijenjati u slučaju spriječenosti za rad, a ta odluka moći će se mijenjati u toku 
mandata. Glede vijeća, od sada će biti samo jedan potpredsjednik. 
Obzirom da su u izmjenama zakona predložene određene novine glede održavanja 
sjednica, na sljedećem vijeću predložiti će se i donošenje novog poslovnika, kao i 
donošenje odluke o naknadama vijećnika i predsjednika vijeća i njegovog zamjenika 
obzirom da sada zakon ograničava visinu naknada koje im mogu biti isplaćene na 
godišnjoj razini. 
Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od objave, osim odredaba koje se 
odnose na novo uređenje oko zamjene načelnika i samo jednog potpredsjednika 
vijeća koje će stupiti na snagu od novih lokalnih izbora. 
 
Predsjednik vijeća konstatira da je dolaskom vijećnika Waltera Folo na vijeću sada 
prisutno 11/13 vijećnika. 
 
Prelazi se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje.  
  11 / 11 ZA 
II. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj jednoglasno je 
usvojena. 
 
Prelazi se na točku 3. 
 
 
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
 zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2021. godinu  
 
 
Zapisničar daje uvodno obrazloženje. 
Radi se o istim iznosima kao i prošle godine, a koji su određeni u minimalnim 
iznosima koje zakon propisuje. 
 
Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje.  
  11 / 11 ZA 
Prijedlog Odluke jednoglasno je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 4. 
 
 
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne 
postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
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Na prošloj sjednici usvojena je nova odluka o osnivanju JVP-a sukladno novom 
Zakonu o vatrogastvu. Nastavno na isto novoosnovana JVP mora donijeti Statut koji 
će biti sukladan važećim propisima. 
Dražen Galant pojašnjava da se mijenja trajanje mandata s četiri na pet godina, u biti 
se radi o tehničkim izmjenama radi prilagodbe vatrogasnoj zajednici RH. 
 
Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje.  
  11 / 11 ZA 
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 5. 
 
 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica 
Rovinj-Rovigno  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Izmjene je potrebno donijeti na vijećima svih osnivača (Bale, Kanfanar, Žminj i 
Rovinj) kako bi se odluka uskladila sa zakonom. 
Mijenja se način izbora zapovjednika i nadopunjuju se djelatnosti. 
 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 6. 
 
 
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje I. Aneksa Sporazuma o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del 
fuoco pubblica Rovinj-Rovigno  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Ova točka nastavlja se na prethodnu. Nastavno na donošenje izmjena odluke o 
osnivanju, s istim točkama aneksira se sporazum. 
 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 7. 
 
 



6 

 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj“  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj“ bilo je navedeno da će se vrtić brinuti o 
djeci od godine dana do polaska u školu, međutim, zbog izričite zakonske odredbe 
da je djelatnost vrtića da brine o djeci od šest mjeseci starosti pa do polaska u školu 
predložena je promjena te odredbe. U preostalom dijelu ranije usvojena odluka 
ostaje nepromijenjena. 
 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 8.  
 
 
8. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Žminj  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Donosi se odluka o otpisu nenaplativih i neosnovanih potraživanja. Isto se donosi 
svake godine nakon izvršenog popisa imovine i obveza. Radi se o sveukupnom 
iznosu nešto većem od 115.000,00 kn, a svi iznosi su specificirani u tablici koja je u 
prilogu odluke. Načelnik govori da je ta cifra sve manja iz godine u godinu, i da to nije 
ono što ga brine, već ga brine iznos veći od 350.000,00 kn potraživanja poreza na 
promet nekretnina kojeg za nas naplaćuje Porezna uprava i poreza na tvrtku i kuće 
za odmor koje naplaćuje Istarska županija a za koje je općini predložen otpis radi 
zastare i nenaplativosti.  
 
Daje se na raspravu. Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 9.  
 
 
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na 
 području Općine Žminj u 2020. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava 
 Civilne zaštite za 2021. godinu u Općini Žminj  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Radi se o odluci koju donosimo svake godine, razmatra se i usvaja izvješće o stanju 
sustava, nastavno na što se donosi godišnji plan razvoja sustava. 
 
Daje se na raspravu. Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
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  11 / 11 ZA 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 10.  
 
 
10.  Rasprava o zahtjevu Dječjeg vrtića „Rapčići“ za zapošljavanje trećeg 
odgojitelja u jasličkoj skupini  
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Dječji vrtić je uputio zamolbu za odobrenje zapošljavanja dodatnog odgojitelja u 
jasličkoj skupini radi uočenih odstupanja u razvoju jednog djeteta. Načelnik predlaže 
da se usvoji zahtjev i da se krene u zapošljavanje. Dugoročno bi bilo dobro da se 
zaposli edukator-rehabilitator. Ukoliko bi neka od postojećih zaposlenih odgojiteljica 
bila zainteresirana za doškolovanje i trajno usmjeravanje radu s djecom sa 
teškoćama mogla bi raditi taj posao, ako ne tražiti će se netko vanjski. 
   
Daje se na raspravu. Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje.  
Vijeće sa glasova 11/11 ZA donosi Zaključak kojim se prihvaća zahtjev DV »Rapčići« 
za zapošljavanjem dodatnog odgojitelja. 
 
Prelazi se na točku 11. 
  
 
11.  Izvještaj o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu 
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje.  
Iz priloženog izvještaja može se zaključiti da radimo jako puno smeća. Imamo 
500.000 kg miješanog otpada. Još uvijek imamo male količine reciklabilnog otpada, a 
velike količine miješanog. Nada se da će se taj omjer preokrenuti kada svako 
kućanstvo dobije svoje spremnike za papir i plastiku i kada se otvori reciklažno 
dvorište. 
 
Daje se na raspravu. 
Neven Žgomba pita da li će ljudima biti dostavljeni komposteri, hoće li ih općina 
uopće nabavljati. 
Nabava kompostera obveza je isporučitelja javne usluge. Kada su se korisnici 
izjašnjavali o veličini kante za miješani komunalni otpad, na istom obrascu izjasnili su 
se i o tome je li im ili ne potreban komposter. Komunalni servis po obrađenim 
izjavama i potrebnim količinama trebao je nabaviti i podijeliti kompostere.  
 
Daljnjih pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 12. 
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12.  Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju zajedničke službe 

komunalnog i prometnog redarstva 
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Inicijalno je suradnja bila dobro zamišljena, međutim, kasnije nismo bili zadovoljni. 
Iako su troškovi redara dijeljeni ravnomjerno, njegov angažman nije bio ujednačen. U 
Žminju i u Kanfanaru bio je po jedan dan u tjednu, dok je u Balama radio preostala tri 
dana. Zaključeno je da je nastavak ovakve suradnje besmislen. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 13.       
 
 
13.  Prijedlog Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece 

 
 

Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Pretpostavlja da je svima ili barem većini vijećnika poznata ova inicijativa.  
Smatra kako je u zadnje tri godine učinjeno jako puno toga na dobrobit djece, iako 
uvijek može bolje i sigurno će se odraditi još brojni kvalitetni projekti. Podignute su 
jednokratne naknade za novorođenčad, uvedeno je sufinanciranje boravka u 
vanjskim vrtićima i ove godine još povećan broj tih sufinanciranja s 10 na 15. 
Sufinancira se prijevoz djece s posebnim potrebama, svim samohranim roditeljima 
podmiruju se troškovi boravka u vrtiću i toplog obroka u školi, dajemo bonove za 
nabavu opreme za školu. Kupljena je oprema za najmlađe, sufinancira se 
nadstandard u školi, stem radionice, škola plivanja, opremili smo područni odjel 
glazbene škole... 
Standardiziranjem svih ovih usluga i kontrolom smatra da će se osigurati i nadalje 
briga o najmlađima, na način da ovaj nadstandard postane standard u našoj općini. 
Jedni smo od rijetkih koji više razrede osnovne škole uključuju u izradu proračuna, 
ove godine iznimno to nije odrađeno radi epidemiološke situacije.  
 
Daje se na raspravu. 
Predsjednik vijeća naglašava kako je zadovoljan da je pristupanje ovoj inicijativi došlo 
na dnevni red jer da se je o istome već duže vrijeme razgovaralo, te moli vijećnike da 
podrže uključenje u akciju. 
 
Prijavljenih za raspravu ni pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  11 / 11 ZA 
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 14.  
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14.  Razno 
 
 
Načelnik podsjeća vijećnike da je na prethodnoj sjednici vijeća donijeta odluka o 
zamjeni nekretnina između Općine i privatnih osoba, a s ciljem stjecanja vlasništva 
k.č. 38 k.o. Žminj, radi uređenja kompletnog okoliša novog vrtića. Općina je u 
zamjenu ponudila k.č. 10/2, 10/3, 11/1, 12/1, 12/4 i 12/5. U međuvremenu je u 
Općinu stigao i zahtjev radi razvrgnuća suvlasništva na k.č. 33/1 na način da se iz  
predmetne čestice izdvoji cesta, „gljiva“, koja bi dobila novi broj i prešla u vlasništvo 
Općine. Uvidom u arhivirane predmete, utvrđeno je da je još 2009. godine izvršena 
zamjena nekretnina između općine i privatnih vlasnika na način da je općina dala 
udio u k.č. 38, a fizičke osobe općini udio u 33/1 k.o. Žminj. Vijećnicima su predočeni 
ugovor iz 2009. godine zajedno s pripadajućim grafičkim prikazima nekretnina u 
zamjeni. 
Nakon rasprave o predmetnoj problematici vijeće je s 11/11 glasova, jednoglasno 
donijelo zaključak da se predloži vraćanje „na staro“ odnosno na stanje prije zamjene 
2009. godine – tj. da općina u zamjenu za k.č. 38 da svoj udio u 33/1 umjesto k.č. 
10/2, 10/3, 11/1, 12/1, 12/4 i 12/5. Zadužuje se načelnik za predlaganje ovog rješenja 
vlasnicima k.č. 38 k.o. Žminj. 
 
Načelnik predlaže da se, ukoliko se s time vijećnici slažu, po završetku nove zgrade 
vrtića, a do osnivanja Dječjeg vrtića „Žminj“, Dječji vrtić „Rapčići“ preseli u novu 
zgradu i zaposli dodatne četiri odgajateljice kako bi se moglo u vrtić primiti još dvije 
grupe djece. 
Vijećnici su suglasni s prijedlogom. 
Zapisničar ističe da nije moguće zapošljavanje dodatnih odgajatelja i proširenje 
djelatnosti na nove odgojne skupine bez da se za to prethodno ne dobije odobrenje 
nadležnog ministarstva. Potrebno je u tom smislu izmijeniti i program rada vrtića, te 
na taj program prethodno trebaju dati odobrenje Agencija za odgoj i obrazovanje 
odnosno Ministarstvo.  
 
Načelnik nadalje predlaže da se obzirom na ostvareni pozitivni financijski rezultat u 
iznosu većem od 2.500.000,00 kn u općini nabavi vozilo – kombi – za korištenje 
udrugama, prijevoz djece i sl. Vozilo bi bilo na korištenju svima, ovisno o potrebi – 
biciklističkom klubu, pljočkarima, nogometnom klubu itd. Inače se za svaku utakmicu 
iznajmljuje kombi ili autobus, a ovako bi se zadužilo osobu koja će obaviti prijevoz. 
Pokazuje vijećnicima o kakvom bi se vozilu radilo (kombi, osam sjedala). 
Dražen Galant govori da je rizik jako velik, i smatra da je bolje da svakoj udruzi da dio 
sredstava na raspolaganje. Ako je nešto zajedničko, pitanje je tko će o tome voditi 
brigu. 
Tomislav Galant smatra da se radi o materiji koju treba više istražiti prije donošenja 
odluke, a ne ovako nepripremljeni. 
Načelnik zaključuje da će za sljedeću sjednicu vijeća pripremiti pravilnik o korištenju 
vozila na temelju kojeg će onda vijećnici odlučiti o kupnji. 
 
Neven Žgomba ponovno moli da se pokuša ubrzati otvorenje reciklažnog dvorišta 
budući da je već prošlo puno vremena otkad je izgrađeno. Ljudi sve više požuruju. 
Ima i pitanje vezano uz srušenu školsku kuhinju u Ceru. 
Načelnik odgovara da se radi o državnoj nekretnini, da je upućen zahtjev Ministarstvu 
ali da bez odobrenja mi ne možemo ni ne smijemo uklanjati ostatke građevine koja 
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nije u našem vlasništvu. Slaže se da nije lijep prizor, no za sada općina ne može 
ništa učiniti. 
 
Tomislav Zohil podsjeća da se na prošlom vijeću razgovaralo o anti-covid mjerama, 
međutim, danas da nije ništa od odluka o kojima se razgovaralo predloženo. Bilo je 
govora da će se smanjiti komunalni doprinos kod legalizacije, da se neće naplaćivati 
zakup ni naknada za javne površine poduzetnicima kojima je ograničeno poslovanje.. 
Načelnik moli zapisničarku da odgovori na pitanje vijećnika. 
Glede predložene mjere oslobođenja od plaćanja zakupnine za objekte kojima je 
mjerama ograničeno poslovanje – imamo jednog takvog zakupnika, međutim, i u 
odnosu na tog jednog zakupnika mjera ne bi imala efekta obzirom da država 
poduzetnicima kojima je onemogućeno poslovanje nadoknađuje sve fiksne troškove 
– zakupninu, komunalnu naknadu, troškove telefona. 
Oslobođenje od plaćanja naknade za korištenje javne površine u razdoblju dok je 
onemogućen rad također je besmisleno jer nemamo niti jednog takvog korisnika. 
Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade je i nezakonito, može se odobriti 
jedino odgoda plaćanja, s time da je potrebno naglasiti da po uplati države obveznici 
sredstva proslijede nama odnosno podmire te račune. 
U odnosu na predloženo umanjenje komunalnog doprinosa po osnovi legalizacije za 
rješenja izdana u 2020. godini, i to 30 % za fizičke osobe ili 15 % za pravne osobe uz 
uvjet jednokratnog plaćanja ističe se da bi takvo oslobođenje bilo nezakonito. Zakon 
o komunalnom gospodarstvu propisuje da se komunalni doprinos plaća jednokratno, 
tako da nagrađivanje za izvršavanje propisane obveze nije smisleno ni zakonito, te je 
i protivno izričitoj uputi ministarstva. Ako se govori o odgodi plaćanja od 3 do 6 
mjeseci što je također predloženo od strane vijećnika, pojašnjava se da se sukladno 
Zakonu kojim je regulirano ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada svima daje 
mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa od godine dana. Ne kao anti-covid mjere 
nego je to uobičajena procedura. Tek po izjašnjavanju o načinu plaćanja donosi se 
rješenje. Pored navedenog, upitan je i javni interes takve mjere, i poruka koju se 
šalje. Nelegalni graditelji koji sada ozakonjuju svoje nekretnine iste su gradili prije 
deset ili više godina. Većina ljudi izabrala je način na koji će platiti doprinos, da li 
jednokratno, na rate, ili uz odgodu, i donijeto je rješenje. Nagrađivati sada one koji se 
eventualno nisu očitovali, a koji su gradili suprotno odredbama prostornog plana, bez 
građevinske dozvole, a koristili su i koriste komunalnu infrastrukturu koja je građena i 
gradi se isključivo sredstvima legalnih graditelja, jer jedino su oni platili uredno 
komunalni doprinos i nakon izgradnje plaćali komunalnu naknadu, niti bi bilo pošteno 
niti sukladno javnom interesu. Ukoliko većina vijećnika ipak smatra da je takvo 
uređenje poželjno, upravni odjel pripremiti će prijedlog takve odluke. 
 
Nela Pucić pita kada će se postaviti rukohvat od OTP banke, govori da na igralištu na 
Lukovici treba postaviti novi tobogan, kao i popraviti dio javne rasvjete jer ne svijetli. 
Pročelnik odgovara da smo s time upoznati, no da je kvar velik i treba prekopati cijeli 
nogostup kako bi se to popravilo. 
 
Tomislav Galant pita kada će se postaviti oglasna ploča u Prkačini, isto da je već 
zatraženo i obećano.  
Oglasne ploče, kao i drugi zahtjevi rješavaju se prema prioritetima, uskoro će biti i u 
Prkačini. 
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Dražen Galant pita je li napravljen plan uređenja okoliša novog dječjeg vrtića obzirom 
da je rečeno da se planira otvaranje za 01.05. Načelnik odgovara da je i da će isto 
poslati vijećnicima. 
Dražen Galant moli i plan uređenja dječjeg parka kod škole. Pročelnik šalje svim 
vijećnicima projekt uređenja. 
 
Daljnjih pitanja nema. 
Nema prijavljenih vijećnika za raspravu. 
 
Predsjednik vijeća svima se zahvaljuje na odazivu i zatvara sjednicu u 21,40 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2171-04-01-21-3 
Žminj, 23.02.2021.g. 
 
          
 
                    ZAPISNIČAR              PREDSJEDNIK VIJEĆA             
     Neda Kontić Orbanić                Sanjin Stanić 
 

 

 


