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ZAPISNIK 
 
 

sa šeste – 06 / 2021.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj 
održane dana 15. prosinca 2021. godine  

u Čakavskoj kući u Žminju 
 
 
Početak u 18,30 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Sara Mužina, Dražen Galant, Sanjin Stanić, Tomislav 

Zohil, Eduard Erman, Tomislav Jedrejčić, Sanjin 
Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić, Vedran 
Benić, Vedrana Mavrić Barbančić 

 
Odsutni - ispričani: Ivan Giovanni Tijan, Martina Milutinović Zohil 
 
Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik,  

Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela; Neda Kontić Orbanić, zapisničar 

 
 
Predsjednica vijeća Sara Mužina otvorila je 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Žminj i pozdravila sve prisutne.  
Utvrđuje da je na sjednici prisutno 11 od 13 vijećnika – postoji potrebna većina za 
donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Predsjednica vijeća daje riječ načelniku radi davanja uvodnog izvještaja. 
 
Općinski načelnik, Željko Plavčić, zahvaljuje se predsjednici vijeća, pozdravlja 
prisutne i daje kratak osvrt na posljednja dva tjedna kako bi vijećnici bili upoznati s 
aktualnostima. 
Odrađeno je otvorenje izložbe jaslica i dio adventa, još će se podijeliti prigodni darovi 
djeci ispod godine dana. Započela je podjela bonova za umirovljenike, ove godine u 
nešto drukčijem obliku, izdašnije za one kojima je to doista potrebno – za 
umirovljenike s mirovinom do 1.500,00 kn bon od 150,00 kn, za umirovljenike s 
mirovinom od 1.501,00 do 2.500,00 kn bon od 100,00 kn, dok oni s mirovinom višom 
od 2.500,00 kn ne dobivaju bon.  
Podjela darova za djecu održana je u subotu, zahvaljuje svima koji su se odazvali. 
Usprkos hladnoći bilo je lijepo, sunčano, bila je lijepa predstava i sve je odrađeno u 
skladu sa svim trenutno važećim mjerama. 
Radovi na kružnom toku Kalvarija napreduju prema planu. U okviru ovih radova 
položit će se cijevi za fekalnu kanalizaciju. 
Što se tiče ostalih aktivnosti, sve teče prema planu i programu. Stigla je i druga 
pravomoćna presuda u korist Općine Žminj u upravnom sporu vezano uz naplatu 
komunalnog doprinosa po osnovi legalizacije. Osim toga, stigla je i pravomoćna 
presuda protiv Općine Žminj a vezano uz prometnu nesreću na željezničkom 
prijelazu Švogari. Naknadu i troškove plaćamo solidarno s drugim tuženikom, svaki u 
jednakom dijelu i to za samu općinu znači iznos od cca 400.000,00 kn. 
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Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj stigla su nova vozila. Nije ispoštovan inicijalni 
dogovor da svaki DVD dobije svoje navalno vozilo. Srećom, mi smo vozilo nabavili 
neovisno od toga. Ukupna vrijednost sva 4 vozila koje je kupila JVP je 11.400.000,00 
kn. Zahvaljuje svim članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žminj što izlaze na 
svaku intervenciju i uvijek su tu na raspolaganju pa moli vijećnika Dražena Galanta 
da na sljedećoj skupštini DVD-a prenese zahvale općine.  
Jučer je održano turističko vijeće TZ-a Žminj, ove godine bilo je 400ak noćenja više 
nego lani, a 200 dolazaka manje, imamo 13 novih iznajmljivača i 4 privremene 
obustave, od kojih je samo 1 tražio ispis iz registra iznajmljivača. 92% dolazaka 
imamo s njemačkog govornog područja, s time da je ove godine povećan broj 
domaćih gostiju. Na istom vijeću razmatran je prijedlog uvođenja zabrane 
građevinskih radova u ljetnim mjesecima. Od 5 prisutnih članova turističkog vijeća 4 
su bili protiv takvog prijedloga i 1 suzdržan. Dakle, od turističkog vijeća nemamo 
suglasnost niti prijedlog za uvođenje takve zabrane. Inicijator donošenja odluke bila 
je ista osoba kao i na prethodnom općinskom vijeću. 
Čestita gospodinu Udovičiću kao predstavniku obrta „Žminjski gušti“ za osvojenu 
nagradu za najbolje kobasice u Hrvatskoj i Pršutani Jelenić koja je na istom 
natjecanju osvojila dvije zlatne plakete. 
 
Predsjednica vijeća zahvaljuje se načelniku i otvara vrijeme za vijećnička pitanja. 
 
Tomislav Zohil pita da li je u funkciji kamera na Lukovici? Načelnik odgovara da nije 
još jer nije potpisan sporazum s policijom. 
Eduard Erman pita kada će se ukloniti zeleni otoci obzirom da su ljudi dobili kante za 
selektiranje otpada. Načelnik odgovara da je veliki dio već uklonjen, ostaju samo 
kontejneri za staklo. 
Eduard Erman pita tko će platiti kaznu ako u tim kontejnerima za staklo bude 
komunalni otpad? Vidjeti će se s Komunalnim servisom. 
Dražen Galant predlaže da se zatraži da se nasipaju prometnice koje se koriste kao  
obilazne ceste za vrijeme radova na kružnom toku Kalvarija – Žminj – Orbanići – 
Križanci – Jurići, bankine su već jako blatne i uništene. Načelnik prihvaća primjedbu, 
sutra će prenijeti izvođaču na koordinaciji. 
 
Daljnjih pitanja nema. 
Prelazi se na dnevni red. 
 
Predsjednica vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 08. prosinca 2021. godine.  
 

1.  Verifikacija zapisnika s pete (05/2021) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj 

održane 29. studenog 2021. godine 

2.   Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

općini Žminj za 2022. godinu 

3.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini u 

općini Žminj 

4.  Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području općine 

Žminj za 2022. godinu 

5.  Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Žminj za 

2022. godinu 
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6.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području općine Žminj za 2022. 

godinu 

7.   Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području općine 

Žminj za 2022. godinu 

8.    Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Žminj 

za 2022. godinu 

9.    Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2022. godinu  

10.  Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2022. godinu 

11.  Prijedlog Odluke o prodaji pokretnine u vlasništvu općine Žminj – traktorska 

prikolica  

12.  Razno 

 
Predsjednica vijeća govori da je 14.12.2021. godine stigao prijedlog za dopunu 

dnevnog reda, gdje se predlaže dnevni red dopuniti s točkom „Prijedlog Odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj“. 

Daje se na glasovanje prijedlog za uvrštenje predložene točke na dnevni red. 

  11 / 11 ZA 

Daljnjih prijedloga za dopunu dnevnog reda nema. 

 

Predsjednica vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 08.12.2021. zajedno s dopunom 

dnevnog reda kao 12. točkom, i razno kao točka 13. 

Dnevni red daje se na glasovanje. 
11 / 11 ZA 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na raspravu po točkama dnevnog reda. 
 
 
1.  Verifikacija zapisnika s pete (05/2021) sjednice Općinskog vijeća Općine 

Žminj održane 29. studenoga 2021. godine 

 
 
Primjedbi na zapisnik nema. 
Daje se na glasovanje. 

11 / 11 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

Predsjednica vijeća konstatira da je zapisnik s pete sjednice Općinskog vijeća Općine 
Žminj jednoglasno verificiran. 
Prelazi se na točku 2. 
 
 
2.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u općini Žminj za 2022. godinu 

 

 

Predsjednica vijeća daje riječ načelniku. 
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Načelnik govori da je program dosta detaljno razrađen. Pojašnjava izvore financiranja 
gradnje komunalne infrastrukture kako su navedeni u članku 3. Programa – iz 
komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, iz naknade 
za koncesiju, iz proračuna odnosno općih prihoda, iz fondova europske unije, što je u 
zadnje vrijeme dosta uspješno, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih 
posebnim zakonom te iz donacija.  
Dodaje da je danas stigla uplata za prvi od tri projekta sufinancirana iz Ministarstva 
regionalnog razvoja i europske unije, u iznosu od 239.000,00 kn za dio našeg učešća 
u financiranju izgradnje reciklažnog dvorišta. 
Projekti koji se planiraju su: kanalizacija naselja Lukovica faza II; projektna priprema 
za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pri čemu se misli na sanaciju postojećeg 
upojnog polja; izgradnja javne rasvjete i rekonstrukcija javne rasvjete što se odnosi 
na ESCO model; prometnice u Industrijskoj zoni, uređenje groblja u Žminju i Ceru – u 
Ceru je ostalo samo za urediti mrežu grobnih mjesta i staze; kružni tok Kalvarija i Vrh 
boške – nogostupi i rasvjeta, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta, 
uređenje raskrižja ŽC5079 i LC50113 – to je Sv.Petrić prema Laginjima i Galantima, 
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Žminj, projektna dokumentacija za 
kanalizaciju i odvodnju u naseljima Gorenji i Dolenji Orbanići, Kuhari, Križanci jer bi 
se tu nastavilo na postojeći projekt IVS-a za Pamiće; projektna dokumentacija za 
kanalizaciju i odvodnju u naseljima Benčići, Bošci, Hreljini gdje bi se vezali na 
pročistač u Rudani te rekonstrukcija NC Gržini-Gradišće. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Žminj za 2022. godinu prihvaćen s 8 glasova za i 3 suzdržana. 
Prelazi se na točku 3. 
 
 

3.  Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u općini Žminj za 2022. godinu 

 

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Načelnik govori da se u ovom programu radi o održavanju već postojeće komunalne 
infrastrukture, po stavkama je sve navedeno u članku 2. Programa. Održavanje 
javnih površina se planira u iznosu od 1.167.000,00 kn, održavanje nerazvrstanih 
cesta je skoro 600.000,00 kn, javna rasvjeta pri čemu se misli na utrošak električne 
energije 130.000,00 kn, održavanje groblja 177.000,00 kn, rashodi za zaposlene i 
naknade troškova Vlastitog pogona 556.700,00 kn i sredstva za materijal i dijelove za 
tekuće i investicijsko održavanje sredstava za rad, te za nabavu opreme potrebne za 
obavljanje poslova 484.000,00 kn. Sveukupno se za ovaj program planiraju rashodi u 
iznosu od 3.094.000,00 kn. 
Program održavanja komunalne infrastrukture većinom se financira iz komunalne 
naknade, a manjim dijelom od grobne naknade, šumskog doprinosa, komunalnog 
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doprinosa, boravišne pristojbe i iz općih prihoda proračuna, te iz prodaje 
nefinancijske imovine. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Žminj za 2022. godinu prihvaćen s osam glasova za. 
Prelazi se na točku 4. 
 

 

4.  Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

općine Žminj za 2022. godinu  

 

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Načelnik pojašnjava da je povećanje rashoda značajno – iz 1.440.000,00 kn na 
2.553.000,00 kn jer imamo 9 djelatnika više, odnosno trenutno sveukupno 27, ali 
veseli da imamo za koga izdvajati. Općina financira bruto plaće djelatnika, dok se iz 
uplata roditelja financiraju režijsko-materijalni troškovi, hrana i nešto didaktike. 
Iskazali smo interes za dogradnju novog vrtića, uskoro bi trebala biti izdana 
građevinska dozvola nakon čega bi imali 8 skupina – 3 jasličke i 5 vrtićkih. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program javnih potreba u predškolskom odgoju na 
području općine Žminj za 2022. godinu prihvaćen s 8 glasova za i 3 suzdržana. 
Prelazi se na točku 5. 
 

 

5.  Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Žminj za 2022. godinu  

 

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Načelnik govori da je u članku 3. detaljno razrađeno na što se sve ovaj program 
odnosi, a ukupno je predviđen iznos od 885.000,00 kn.  
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 
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Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program javnih potreba u obrazovanju na području 
općine Žminj za 2022. godinu prihvaćen s 8 glasova za i 3 suzdržana. 
Prelazi se na točku 6. 
 
 
6.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području općine Žminj za 

2022. godinu  

 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje.  
Ovaj program sadržava financiranje redovnog rada knjižnice, programa udruga u 
promicanju kulture, kulturno zabavnih programa i manifestacija, ostalih aktivnosti na 
razvoju kulture i povećanju kulturno - turističke ponude te pomoć vjerskim 
zajednicama. Ukupno je za ovaj program planirano 602.500,00 kn. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program javnih potreba u kulturi na području 
općine Žminj za 2022. godinu prihvaćen s 8 glasova za i 3 suzdržana. 
Prelazi se na točku 7. 
 
 
7.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području 

općine Žminj za 2022. godinu  

 

 
Načelnik govori da je program u odnosu na ranije godine povećan za 20.000,00 kn. 
Želi da se osnuje zajednica sportova kako bi se financiranje udruga u sportu 
provodilo kroz zajednicu.  
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji na 
području općine Žminj za 2022. godinu prihvaćen s 8 glasova za i 3 suzdržana. 
Prelazi se na točku 8. 
 
 
8.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Žminj za 2022. godinu  

 

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da uvodno obrazloži prijedlog. 
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Načelnik govori da se smanjuje stavka stalnih novčanih pomoći, ali se povećava 
sufinanciranje boravka korisnika u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
0 / 11 PROTIV 
3 / 11 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području općine Žminj za 2022. godinu prihvaćen s 8 glasova za i 3 suzdržana. 
 
Prelazi se na točku 9. 
 
 
9.  Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2022. godinu  

 

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Načelnik govori da je u odnosu na prvo čitanje izmijenjena samo stavka koja se 
odnosi gradnju nogometnog stadiona, i to na način da je predviđeni iznos rashoda 
smanjen s 5.000.000,00 kn na 3.000.000,00 kn, dok bi se ostali dio osigurao iz 
nacionalnog plana oporavka.  
 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
3 / 11 PROTIV (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 
0 / 11 SUZDRŽANI  

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Proračun Općine Žminj za 2022. godinu prihvaćen 
s 8 glasova za i 3 protiv. 
Prelazi se na točku 10. 
 
 
10.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žminj za 2022. godinu  

 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Radi se o odluci koja se veže i donosi uz proračun. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

8 / 11 ZA 
3 / 11 PROTIV (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Kristijan Kranjčić) 
0 / 11 SUZDRŽANI  

Predsjednica vijeća utvrđuje da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Žminj za 
2022. godinu prihvaćena s 8 glasova za i 3 protiv. 
Prelazi se na točku 11. 
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11.      Prijedlog Odluke o prodaji pokretnine u vlasništvu Općine Žminj 
 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Radi se o pokretnini – traktorskoj prikolici u vlasništvu općine koja se ne koristi jer je 
praktičnije i brže stvari prevoziti kamionetom tako da ta prikolica već 5 godina nije ni 
registrirana. Dobili smo upit za prodaju, nakon čega je naručena procjena. Šteta je da 
propada, stoga se predlaže prodaja. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
   11 / 11 ZA 
Predsjednica vijeća utvrđuje da je Odluka jednoglasno usvojena. 
Prelazi se na točku 12. 
 

 

12.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine 

u vlasništvu Općine Žminj (dio k.č. 257/1 k.o. Žminj, Macel) 

 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Predlaže se prihvat ponude po provedenom natječaju za prodaju dijela k.č. 257/1 k.o. 
Žminj na Macelu u svrhu formiranja građevne čestice, a temeljem odluke koja je 
donijeta na prethodnom vijeću. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

11 / 11 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

Predsjednica vijeća konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena. 

Prelazi se na točku 13. 
 
 
13.        Razno 
 
 
Načelnik predočuje vijeću da je od Istarskog vodovoda Buzet stigao prijedlog za 
davanje suglasnosti na povećanje cijene vodne usluge javne vodoopskrbe, što je 
vijećnicima i poslano na znanje. Prema zakonu, suglasnost daje načelnik, međutim, 
on uvijek prethodno izvijesti vijeće. Naglašava da će se cijene dići neovisno o našoj 
suglasnosti jer je naš udio jako mali. Cijena kubika vode za kućanstva se s 4,42 kn 
diže na 4,59 kn, za socijalno ugrožene stanovnike sa 2,65 kn na 2,75 kn, a ostali 
potrošači sa 11,11 kn na 11,45 kn dok navodnjavanje ostaje na 3,41 kao i do sada. 
Za fiksni dio računa se uslijed povećanja troškova struje za brojila mijenja cijena, na 
način da se za kućanstva sa 9,00 kuna mjesečno diže na 20,00 kn, za socijalno 
ugrožene sa 5,40 kn na 12,00 kn, sa 16,00 na 30,00 kn za ostale korisnike, a za 
navodnjavanje s 9,00 na 12,00 kuna. U materijalima je točna kalkulacija.  
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Eduard Erman pita je li krenula prodaja grobnih mjesta na groblju u Ceru? Još nije, 
prije se moraju formirati grobna mjesta. Nastavno pita ima li još mjesta na groblju u 
Žminju? Pročelnik odgovara da na novom groblju nema za slobodnu prodaju, ali „za 
silu“ da ima, a imamo i grobnih mjesta na starom dijelu. 
Eduard Erman pita i da li su bili iz Županijske uprave za ceste vezano uz potporni 
zid? Načelnik odgovara da nisu niti se javljaju. 
Pita i je li pokrenut kakav postupak vezano za parcelu ispod Dorijana Galanta, što je 
bilo raspravljano na vijeću. Načelnik odgovara da mi nismo pokrenuli, ali da su 
gospoda Galant angažirali odvjetnika i preko njega uputili zahtjev za rješavanje 
predmetne problematike. Predložiti ćemo sastanak radi rješavanja spornih pitanja. 
Kristijan Kranjčić ima pitanje vezano za teren kod Malinice kojeg koristi Jelenić d.o.o. 
– tamo je ograđen dio općinskog zemljišta. Hoće li se to kompenzirati sa zakupninom 
i je li s njima razgovarano? Načelnik odgovara da su oni prema trenutno važećoj 
odluci o zakupu javnih površina zaduženi za korištenje javne površine prema površini 
koju su zauzeli – za 3 mjeseca na iznos od 14.000,00 kn. Nema pogodovanja. 
Eduard Erman govori da ljudi stalno pretrčavaju cestu ispod agrarije odnosno kod 
Ulike, može li se tu nešto učiniti, ucrtati pješački prijelaz? Načelnik odgovara da će se 
pozicija pješačkog prijelaza predvidjeti kroz elaborat uređenja ceste ispod kaštela. 
   
Nema daljnjih prijavljenih vijećnika za raspravu. 
 
Predsjednica vijeća svima se zahvaljuje na odazivu i aktivnom sudjelovanju te čestita 
predstojeće blagdane. 
Načelnik se pridružuje lijepim željama. Nada se nastavku kvalitetne suradnje i u 
sljedećoj godini u cilju ostvarivanja svega onoga što je obećano mještanima. 
 
Predsjednica vijeća zatvorila je 6. sjednicu Općinskog vijeća u 19,35 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/09 
URBROJ: 2171-04-01-21-3 
Žminj, 15.12.2021.g. 
 
          
 
                    ZAPISNIČAR              PREDSJEDNICA VIJEĆA             
   Neda Kontić Orbanić, v.r.                           Sara Mužina, v.r. 
  

 

 


