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ZAPISNIK 
s prve, konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj 

dana 18. lipnja 2021. godine u Čakavskoj kući u Žminju 
 
 
 
Početak: 19.30 sati 
 
 
Prisutni vijećnici: Vedran Benić, Sara Mužina, Tomislav Zohil, 

Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh, Kristijan 
Kranjčić, Martina Milutinović Zohil, Ivan Giovanni 
Tijan, Tomislav Jedrejčić, Eduard Erman, Vedrana 
Mavrić Barbančić, Dražen Galant 

 
Odsutni - ispričani: Sanjin Stanić – obavijestio da će kasniti 
 
Ostali nazočni: Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela; Željko Plavčić, općinski načelnik; Neda 
Kontić Orbanić, zapisničar 

 
 
 
Gospodin Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj 
otvara ovu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve prisutne. 
Pojašnjava zakonski osnov za sazivanje sjednice. Pročelnik je temeljem odredbi 
87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima sazvao ovu sjednicu, te će voditi ovu 
konstituirajuću sjednicu prema dostavljenom dnevnom redu sa slijedećim 
točkama  
 

DNEVNOG REDA 
 
  1. Utvrđivanje kvoruma   
  2. Izbor Mandatne komisije 
  3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom 
  4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća  
  5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja  
  6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća  
 
Gospodin Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela pozdravio je 
sve kandidate koji su izabrani na izborima 16. svibnja ove godine i općinskog 
načelnika, čestitao je svim kandidatima koji su izabrani na izborima 16. svibnja 
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ove godine, zaželio im učinkovit i plodonosan rad na dobrobit svih građana 
Općine Žminj. 
 
Proglasio je prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj 
otvorenom. 
Prelazi se na dnevni red po utvrđenim točkama. 
 
 
Ad 1. Utvrđivanje kvoruma 
 
 
Predsjedatelj je konstatirao je kako bi se na današnjoj sjednici donosile valjane 
odluke potrebno da na sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina od 
ukupnog broja izabranih članova za Općinsko vijeće, odnosno većina od 13.  
 
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma izvršiti će prozivku izabranih kandidata. 
Napominje da je Sanjin Stanić najavio da će kasniti na današnju sjednicu.  
 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Kristijan Benčić izvršio je prozivku 
izabranih kandidata:  

1. Eduard Erman 
2.  Sanjin Stanić 
3.  Tomislav Jedrejčić 
4.  Ivan Giovanni Tijan 
5.  Martina Milutinović Zohil 
6.  Sanjin Debeljuh 
7.  Tomislav Galant 
8.  Kristijan Kranjčić 
9.  Dražen Galant 
10. Vedrana Mavrić Barbančić 
11. Tomislav Zohil 
12. Sara Mužina 
13. Vedran Benić 

 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj konstatira da se ovoj 
sjednici odazvalo 12 kandidata izabranih na izborima 16. svibnja 2021. godine, 
pa sukladno članku 36. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
a temeljem izvršene prozivke utvrđuje da radnje oko konstituiranja vijeća mogu 
valjano započeti. 
 
 
Ad. 2. Izbor Mandatne komisije 
 
 
Predsjedatelj, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj, konstatira 
da se u skladu s člankom 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj 
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Mandatna komisija izabire se na prvoj sjednici iz redova vijećnika. Bira se javnim 
glasovanjem većinom glasova nazočnih vijećnika. 
Mandatna komisija sukladno Statutu ima predsjednika i dva člana.  
 
Predsjedatelj pojašnjava da temeljem članka 57. Statuta Općine Žminj Mandatna 
komisija ima zadaću da: 
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima 

za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih 
rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, 
te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata po sili zakona, o mirovanju 
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive 
dužnosti te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
- obavještava općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom 

predviđeni uvjeti i obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti 
za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

 
Za izbor predsjednika i dva člana Mandatne komisije vijećnici predlažu da se 
izaberu: 

1. Ivan Giovanni Tijan, za predsjednika 
2. Dražen Galant, za člana i 
3. Vedrana Mavrić Barbančić, za članicu. 

 
Predsjedatelj je utvrdio da je prijedlog pravovaljan te je dan na glasovanje. 

12 glasova “ZA” 
 0 glasova “PROTIV” 
 0 glasova “SUZDRŽAN”  

Utvrđuje da je prijedlog jednoglasno prihvaćen te je 
 
na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 41. stavka 2. 
Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 5/18, 1/20 i 1/21) i 
članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine 
Žminj br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Žminj na prvoj sjednici održanoj 18. lipnja 
2021. godine donijelo  

RJEŠENJE 
                       o izboru Mandatne komisije 
 
I. U Mandatnu komisiju izabiru se 
1.    Ivan Giovanni Tijan, za predsjednika 
2.    Dražen Galant, za člana 
3.    Vedrana Mavrić Barbančić, za članicu. 
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II.  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom 
glasniku” Općine Žminj. 
 
Prelazi se na točku 3. dnevnog reda. 
 
 
Ad. 3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog 

vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati 
sjednicom 

 
 
Budući da svojstvo vijećnika verificira Mandatna komisija, predsjedatelj moli 
službenu osobu Jedinstvenog upravnog odjela da Komisiji da na uvid zaprimljene 
zahtjeve za stavljanjem mandata u mirovanje i ostavke sukladno odredbama 
članka 79. i 80. Zakona o lokalnim izborima te prijedloge za zamjenike članova 
Vijeća ukoliko ih ima.  
Ukoliko takvih zahtjeva nema, predsjedavajući u svrhu nastavka rada predlaže 
kratku stanku u trajanju od 5 minuta kako bi se održala sjednica Mandatne 
komisije i utvrdile činjenice. 
 
Stanka u 19:45 sati. 
 
Sanjin Stanić stigao je na sjednicu u 19:50 sati. 
 
Nastavak sjednice u 19:51 sati. 
 
Predsjedavajući konstatira da je sada na sjednici prisutno svih 13 od ukupno 13 
vijećnika. 
Predsjedatelj je zamolio Ivana Giovannia Tijana, predsjednika Mandatne komisije 
da podnese izvješće o rezultatima izbora, statusu vijećnika i verifikaciji mandata 
članova Općinskog vijeća Općine Žminj, te utvrđivanju člana Vijeća koji će 
predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika.  
 
Predsjednik Mandatne komisije Ivan Giovanni Tijan podnio je izvješće: 
 
Temeljem članka 57. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” br. 5/18., 1/20. i 
1/21.) Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Žminju u sastavu Ivan 
Giovanni Tijan, predsjednik, Dražen Galant, član i Vedrana Mavrić Barbančić, 
članica, na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine uvidom u dokumentaciju 
Općinskog izbornog povjerenstva Općine Žminj, razmatrajući rezultate glasovanja, 
podnosi sljedeće  

 
IZVJEŠĆE 

 
I.   Općinsko izborno povjerenstvo Općine Žminj je utvrdilo i objavilo Konačne 
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rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Žminj provedenih 16. svibnja 
2021. (KLASA: 013-01/21-02/04, URBROJ: 2171/04-01-21-26) dana 21.05.2021. 
godine a koji su postali konačni te su za članove Općinskog vijeća Općine Žminj 
odabrani slijedeći kandidati: 

1. Eduard Erman 
2. Sanjin Stanić 
3. Tomislav Jedrejčić 
4. Ivan Giovanni Tijan 
5. Martina Milutinović Zohil 
6. Sanjin Debeljuh 
7. Tomislav Galant 
8. Kristijan Kranjčić 
9. Dražen Galant 
10. Vedrana Mavrić Barbančić 
11. Tomislav Zohil 
12. Sara Mužina 
13. Vedran Benić 

 
II.   Mandatna komisija utvrdila je da niti jedan od izabranih kandidata do 
današnjeg dana nije dostavio pisanu izjavu kojom stavlja u mirovanje dužnost 
člana Općinskog vijeća Općine Žminj iz osobnih razloga niti zbog obavljanja 
nespojive dužnosti. 
 
III.   S obzirom na sve navedeno Mandatna komisija konstatira da su temeljem 
utvrđenih činjenica ispunjeni zakonski uvjeti za verifikaciju mandata članova za 
Općinsko vijeće te jednoglasno utvrđuje 
 

RJEŠENJE 
       o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Žminj 
 

I. 
Ovim se rješenjem verificira mandat članova Općinskog vijeća Općine Žminj za 
vijećnike:  

1.  Eduard Erman 
2.  Sanjin Stanić 
3.  Tomislav Jedrejčić 
4.  Ivan Giovanni Tijan 
5.  Martina Milutinović Zohil 
6.  Sanjin Debeljuh 
7.  Tomislav Galant 
8.  Kristijan Kranjčić 
9.  Dražen Galant 
10. Vedrana Mavrić Barbančić 
11. Tomislav Zohil 
12. Sara Mužina 
13. Vedran Benić 
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II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Općine Žminj. 
 
IV.   U članku 87. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 
144/12, 121/16, 98/12, 42/20, 144/20 i 37/21) određeno je da konstituirajućoj 
sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
Najveći broj glasova ostvarila je Kandidacijska lista grupe birača nositelja 
Eduarda Ermana, a prvi na listi je kandidat Eduard Erman.  
Utvrđuje se da će konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Žminj do 
izbora predsjednika predsjedati gospodin Eduard Erman - prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
 
V.   Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati ovo izvješće o provedenim 
izborima za članove Općinskog vijeća Općine Žminj i verifikaciji mandata članova 
Općinskog vijeća za naredno četverogodišnje razdoblje. 
 
 
Otvara se rasprava o izvješću Mandatne komisije.  
Nema pitanja ni primjedbi. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće Mandatne komisije.  

13 glasova “ZA” 
 0 glasova “PROTIV” 
 0 glasova “SUZDRŽAN”  

Predsjedatelj utvrđuje da je Izvješće Mandatne komisije jednoglasno prihvaćeno, 
da je Općinsko vijeće Općine Žminj donijelo zaključak o prihvaćanju Izvješća 
mandatne komisije i Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća 
Općine Žminj te je utvrđen predsjedatelj sjednice do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća a to je gospodin Eduard Erman kojeg poziva da preuzme 
vođenje sjednice. 
 
Gospodin Eduard Erman je pozdravio sve prisutne i zahvalio pročelniku Kristijanu 
Benčiću na dosadašnjem vođenju sjednice. 
 
Eduard Erman preuzeo je vođenje konstituirajuće sjednice te prelazi na točku 4. 
dnevnog reda. 
 
 
Ad 4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća  
 
 
Nakon što im je verificiran mandat izabrani vijećnici izgovaraju svečanu prisegu 
na način utvrđen u članku 9. Poslovnika Općinskog vijeća.  
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Predsjedatelj Eduard Erman je ustao i pročitao tekst svečane prisege: 
 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine 
Žminj obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava 
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Žminj, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Žminj.” 
 
Nakon toga je prozvao pojedinačno svakog vijećnika kojeg je zamolio da ustane 
izgovori: «Prisežem»: 
 

1. Eduard Erman 
2. Sanjin Stanić 
3. Tomislav Jedrejčić 
4. Ivan Giovanni Tijan 
5. Martina Milutinović Zohil 
6. Sanjin Debeljuh 
7. Tomislav Galant 
8. Kristijan Kranjčić 
9. Dražen Galant 
10. Vedrana Mavrić Barbančić 
11. Tomislav Zohil 
12. Sara Mužina 
13. Vedran Benić 

 
Nakon što su svi vijećnici prisegnuli predsjedatelj Eduard Erman je čestitao svim 
članovima Općinskog vijeća Općine Žminj. 
 
Prelazi se na točku 5. 
 
 
Ad 5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja  
 
 
Temeljem članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća bira se Komisija za izbor i imenovanja u pravilu iz redova 
vijećnika na prijedlog 5 vijećnika. 
Komisija ima predsjednika i dva člana, bira se javnim glasanjem natpolovičnom 
većinom glasova prisutnih vijećnika. 
 
Za Komisiju za izbor i imenovanja su od strane vijećnika predloženi: 

1. Tomislav Jedrejčić, za predsjednika 
2. Tomislav Zohil, za člana 
3. Vedran Benić, za člana 

Daljnjih prijedloga nema. 
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Predsjedatelj je dao prijedlog na glasovanje.  
13 glasova “ZA” 
 0 glasova “PROTIV” 
 0 glasova “SUZDRŽAN”  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je  
 
Na temelju članka 35. stavka 1., točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 41. 
stavka 2. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 5/18, 1/20 i 
1/21) Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine 
donijelo  

RJEŠENJE 
                  o izboru Komisije za izbor i imenovanja 
 
I.  U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se: 
   1. Tomislav Jedrejčić, za predsjednika 
 2. Tomislav Zohil, za člana 
   3. Vedran Benić, za člana. 
 
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom  
glasniku” Općine Žminj. 

 
Prelazi se na 6. točku dnevnog reda. 
 
 
Ad. 6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća  
 
 
Temeljem odredbi članka 10. i 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj 
predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se iz redova vijećnika. 
Prijedlog za izbor Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća mora biti 
podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Biraju se javnim 
glasovanjem pojedinačno većinom glasova od ukupnog broja vijećnika.  
 
Statut Općine Žminj, u članku 43. propisuje da prijedlog za izbor predsjednika i 
potpredsjednika daje najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno 
pet članova, u pisanom obliku, a potvrđuju ga imenom, prezimenom i potpisom. 
 
Predsjedatelj Eduard Erman zamolio je predlagatelje da podnesu prijedloge za 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj. 
 
Eduard Erman u ime predlagatelja Eduarda Ermana, Tomislava Zohila, Tomislava 
Jedrejčića, Dražena Galanta, Ivana Giovannia Tijana, Vedrana Benića i Sanjina 
Stanića pojasnio prijedlog da se Sara Mužina izabere za predsjednicu Općinskog 
vijeća. Oni da vide Saru Mužina kao mladu i perspektivnu i vjeruju da će 
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predsjedničku dužnost odraditi najbolje što može. 
 
Predsjedatelj je otvorio raspravu o prijedlogu. 
Nema prijavljenih za raspravu. 
 
Predsjedatelj je u 20:05 sati odredio stanku od 10 minuta radi zasjedanja Komisije 
za izbor i imenovanja. 
 
Nastavak sjednice u 20:10 sati. 
Predsjedavajući Eduard Erman poziva Tomislava Jedrejčića, predsjednika 
Komisije za izbor i imenovanja da podnese izvješće. 
 
Na temelju članka 55. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 
5/18, 1/20 i 1/21) Komisija za izbor i imenovanja u sastavu Tomislav Jedrejčić, 
predsjednik, Tomislav Zohil, član i Vedran Benić, član, na sjednici održanoj 
18.lipnja 2021. godine podnosi 

IZVJEŠĆE 
 
I. Utvrđuje se da je za izbor predsjednika Općinskog vijeća pristigao jedan 
prijedlog od strane vijećnika Općine Žminj: Eduarda Ermana, Tomislava Zohila, 
Tomislava Jedrejčića, Dražena Galanta, Ivana Giovannia Tijana, Vedrana Benića i 
Sanjina Stanića kojim se za predsjednicu Općinskog vijeća predlaže Sara Mužina.  
 
II. Utvrđuje se da je prijedlog podnesen od strane ovlaštenih predlagatelja i 
postupak predlaganja proveden u skladu sa Statutom Općine Žminj i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Žminj te se prijedlog upućuje Općinskom vijeću radi 
javnog glasovanja. 
 
Prijedlog je dan na glasovanje. 

13 glasova “ZA” 
 0 glasova “PROTIV” 
 0 glasova “SUZDRŽAN”  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je Općinsko vijeće donijelo Rješenje o 
izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj. 
 
Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 41. Statuta Općine Žminj 
(“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 5/18, 1/20 i 1/21) i članka 10. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 2/21) 
Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine donijelo 
je 
 

    RJEŠENJE  
           o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj 
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     I. 
Sara Mužina izabire se za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj. 
 
                                  II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom 
glasniku” Općine Žminj. 
 
 
Predsjedatelj Eduard Erman čestitao je novoizabranoj predsjednici Općinskog 
vijeća Općine Žminj gospođici Sari Mužina te joj prepustio daljnje vođenje 
sjednice. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća Općine Žminj, Sara Mužina pozdravila je sve 
prisutne i zahvalila se na ukazanom povjerenju.  
Rekla je da želi da svi zajedno lijepo surađuju, i da se nada da će to zaista tako i 
biti jer da su svi ovdje s istim ciljem, a to je da se pomogne ljudima i da svima u 
Žminju bude bolje. To se i vidi već sada iz pozitivnih komentara i želi da se tako 
nastavi. 
 
Nastavilo se s točkom 6. dnevnog reda:  
 
 
Ad 6. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj 
 
 
Moli predlagatelje da podnesu prijedloge za izbor potpredsjednika općinskog 
vijeća.  
Predsjednica vijeća Sara Mužina konstatirala je da je za izbor potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Žminj pristigao jedan prijedlog, i to od strane vijećnika: 
Eduarda Ermana, Tomislava Zohila, Ivana Giovannia Tijana, Vedrana Benića i 
Sanjina Stanića za izbor Dražena Galanta za obnašanje dužnosti potpredsjednika 
Općinskog vijeća. 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelje da ukoliko žele dodatno obrazlože 
prijedlog. 
Nema prijavljenih za riječ. 
 
Predsjednica vijeća je u 20:15 sati odredila stanku od 5 minuta radi zasjedanja 
Komisije za izbor i imenovanja. 
 
Nastavak sjednice u 20:18 sati. 
Predsjednica vijeća Sara Mužina pozvala je Tomislava Jedrejčića, predsjednika 
Komisije za izbor i imenovanja da podnese izvješće. 
 
Na temelju članka 55. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 
5/18, 1/20 i 1/21) Komisija za izbor i imenovanja u sastavu Tomislav Jedrejčić, 
predsjednik, Tomislav Zohil, član i Vedran Benić, član, na sjednici održanoj 
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18.lipnja 2021. godine podnosi 
IZVJEŠĆE 

 
I. Utvrđuje se da je za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća pristigao jedan 
prijedlog od strane vijećnika Općine Žminj: Eduarda Ermana, Tomislava Zohila, 
Ivana Giovannia Tijana, Vedrana Benića i Sanjina Stanića kojim se za 
potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže Dražen Galant.  
 
II. Utvrđuje se da je prijedlog podnesen od strane ovlaštenih predlagatelja i 
postupak predlaganja proveden u skladu sa Statutom Općine Žminj i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Žminj te se prijedlog upućuje Općinskom vijeću radi 
javnog glasovanja. 
 
Predsjednica vijeća otvara raspravu o prijedlogu.  
Prijavljenih za raspravu nema. 
 
Prijedlog se daje na glasovanje. 

13 glasova “ZA” 
 0 glasova “PROTIV” 
 0 glasova “SUZDRŽAN”  

Predsjednica vijeća konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen te je 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 41. Statuta Općine Žminj 
(“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 5/18, 1/20 i 1/21) i članka 10. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 2/21) 
Općinsko vijeće Općine Žminj na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 
2021. godine donijelo  
 

    RJEŠENJE  
           o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj 
 

     I. 
Dražen Galant izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj. 
 

 II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom 
glasniku” Općine Žminj. 
 
 
Predsjednica vijeća čestitala je izabranom potpredsjedniku i zaželjela uspješnu 
suradnju za budući rad na dobrobit svih građana Općine Žminj. 
 
Predsjednica vijeća je konstatirala da je utvrđeni dnevni red iscrpljen, ali ga je 
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sukladno odredbama članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj 
potrebno dopuniti. Naime, tim je člankom utvrđeno da općinski načelnik na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu. 
 
Daje se na glasovanje dopuna dnevnog reda - “Prisega Općinskog načelnika 
Općine Žminj” 

13 glasova “ZA” 
 0 glasova “PROTIV” 
 0 glasova “SUZDRŽAN”  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je dnevni red dopunjen sa točkom 7. – 
Polaganje prisege Općinskog načelnika. 
 
 
Ad. 7. Polaganje prisege Općinskog načelnika Općine Žminj 
 
 
Predsjednica vijeća pročitala je tekst prisege: 
 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost Općinskog načelnika Općine Žminj 
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Žminj, te da ću se zauzimati za svekoliki 
napredak Republike Hrvatske i Općine Žminj.” 
 
Zatim je prozvala općinskog načelnika i zamolila da ustane i izgovori: «Prisežem» 
 
  Željko Plavčić: “Prisežem.” 
 
Predsjednica vijeća je čestitala općinskom načelniku Općine Žminj i pozvala ga da 
se obrati vijeću. 
 
Željko Plavčić, općinski načelnik Općine Žminj, pozdravio je sve vijećnike i 
službenike Jedinstvenog upravnog odjela. 
Govori da mu je čast i zadovoljstvo da su svi vijećnici prisutni, u sličnom, ali ipak 
nešto pomlađenom i osvježenom sastavu u odnosu na prošli saziv. Iza njih da je 
utakmica i utrka a ispred njih potrebe i želje stanovnika koje da su dužni odraditi. 
Vremena su izazovna, ne samo radi pandemije nego i zbog svekolike ekonomsko 
političke situacije, ali vjeruje da će svi zajedno kvalitetnom suradnjom moći polučiti 
dobre rezultate. Brojni projekti su realizirani, brojni započeti i u različitim fazama i 
njih treba dovršiti. Svi znaju koji su prioriteti – škola, stadion, pročistač, 
kanalizacija Lukovica, što ne znači da se istovremeno neće provoditi i drugi manji 
projekti i manje komunalne akcije radi zadovoljenja potreba svih naših 
sumještana. 
Vjeruje u konstruktivan rad i konstruktivnu suradnju načelnika i vijeća te se 
pridružuje čestitkama svim vijećnicima na njihovom mandatu u predstavničkom 
tijelu, čestitkama potpredsjedniku i predsjednici vijeća.  
Izražava zadovoljstvo da je Žminj pokazao da je jedna suvremena, demokratska i 
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moderna sredina, a što se vidi i iz toga da po prvi put u povijesti imamo 
predsjednicu Općinskog vijeća i načelnika izabranog u dva mandata. 
Izražava i zadovoljstvo radom i suradnjom s Jedinstvenim upravnim odjelom na 
korist svim mještanima. Vjeruje da će se nastaviti kvalitetan rad i suradnja i 
naredne četiri godine. 
Nada se kvalitetnoj suradnji i s predsjednicom vijeća i vijećem općenito. Svi 
prijedlozi su dobrodošli. 
Poziva svih na suradnju na korist stanovništva općine i ponovno se svima 
zahvaljuje. 
 
Predsjednica vijeća zahvalila se načelniku. 
 
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. 
 
Predsjednica vijeća konstatirala je da je ovime završena 1. konstituirajuća 
sjednica Općinskog vijeća Općine Žminj te se zahvalila svima na odazivu i 
sudjelovanju u radu. 
 
Kraj sjednice: 20:20 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/04 
URBROJ: 2171/04-01-21-14 
Žminj, 18. lipnja 2021. 
 
 
 
 
Zapisničar          Predsjedatelji Općinskog vijeća 
 
 
Neda Kontić Orbanić, v.r.          Kristijan Benčić, v.r. 
 
 
 
                                              Eduard Erman, v.r. 
 
 
 
                                              Sara Mužina, v.r. 

  
 


