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80
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa
(„Narodne novine“ broj 143/21) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik
Općine Žminj”, broj: 05/18., 01/20. i 01/21.), Općinsko vijeće Općine Žminj na svojoj
sjednici održanoj dana 13. srpnja 2022. godine donijelo je

ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u Općini Žminj

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i
javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Žminj, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja
odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje
sukoba interesa.
Članak 2.
(1)
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i
transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih
tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju
na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te
jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.
(2)
Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja,
korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na
savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju
dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.
Članak 3.
(1)
Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova
radnih tijela Općinskog vijeća odnose se i na Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu:
nositelji političkih dužnosti).
(2)
Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka
5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik
Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog vijeća.
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Članak 4.
U ovom Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba izravno ili neizravno
stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj
situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog
opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja,
obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili
nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na
temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Žminj;
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti,
životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi,
braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim
osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s
nositeljem političke dužnosti;
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravu
služnosti, zakupu, najmu, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za
zapošljavanje i poticanje gospodarstva, sufinanciranje iz programa javnih potreba i
druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine Žminj;
4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja
političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u
obavljanju njegove dužnosti;
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih
dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost
nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;
6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje
ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa
obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili
pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje
drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila
uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje
odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati
sljedećih temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa,
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja
građana u nositelje političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju,
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i
povlašćivanja te zabrane uznemiravanja,
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost
sukoba interesa,
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5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak
ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju
privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja
pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti,
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja,
7. javnosti rada i dostupnosti građanima,
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu
te aktivne i nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti,
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina,
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima,
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju,
korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine,
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja,
uključujući zabranu uvredljivog govora;
15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Žminj koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i
odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na
upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje
naloga za protupropisno postupanje, najava smjena slijedom promjene vlasti i
slično),
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što
uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova putem
njihovih pretpostavljenih,
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
(1)
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i
procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
(2)
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno
ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.
Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u
vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III.

ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili
uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o
odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.
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Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo
jednakosti pred zakonom.
Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog
tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka
povezane osobe.
IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke
koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA
Članak 12.
(1)
Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.
(2)
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri
člana.
(3)
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje
Općinsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do
isteka mandata članova Općinskog vijeća.
Članak 13.
(1)
Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog
ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj
političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste
zastupljene u Općinskom vijeću.
(2)
Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan
član iz vlasti i jedan iz oporbe.
Članak 14.
(1)
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga
javnog ugleda u lokalnoj zajednici.
(2)
Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti
članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom
vijeću.
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Članak 15.
(1)
Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog
vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika
i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine ili po prijavi građana.
(2)
Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke
dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa te opis djelovanja
odnosno ponašanja nositelja političke dužnosti uz navođenje odredbe Etičkog
kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.
(3)
Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno
dodatna pojašnjenja i očitovanja.
Članak 16.
(1)
Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena
prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkom odboru
dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.
(2)
Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor
nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.
(3)
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.
Članak 17.
(1)
Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže
Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.
(2)
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne
sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.
Članak 18.
(1)
Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu,
dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka
postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja
političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.
(2)
Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8
dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.
Članak 19.
(1)
Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od
15 dana od dana podnesenog prigovora.
(2)
Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti
prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.
Članak 20.
(1)
Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Žminj koje se odnose na osnivanje i način rada radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Žminj.
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(2)
Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu
za rad i druga primanja sukladno Odluci o naknadama vijećnika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Žminj.
Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Općine
Žminj i na službenoj mrežnoj stranici Općine Žminj.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Etički kodeks objavit će se u Službenom glasniku Općine Žminj i stupa na
snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 024-01/22-02/09
URBROJ: 2163-41-01-22-1
Žminj, 13.07.2022.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sara Mužina, v.r.
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj”, broj:
05/18., 01/20. i 01/21.), Općinsko vijeće Općine Žminj na svojoj sjednici održanoj
dana 13. srpnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na provedbu promjene na zemljištu (parcelaciju)
k.č. 6715, 6716, 6717 i 6718/1, sve k.o. Žminj

Članak 1.
Za nekretnine označene kao k.č. 6715 livada, k.č. 6716 oranica, k.č. 6717 vinograd,
k.č. 6718/1 oranica, sve upisane u zk.ul. 4941 k.o. Žminj u vlasništvu Općine Žminj u
cijelosti, izrađen je Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru
zemljišta u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica broj EL-224/21 od
20.04.2022., izrađen po Adrianu Radoloviću, geod.teh. i odgovornoj osobi Sebini
Stepančić Salić, mag.ing.geod.et geoinf., ovlaštenoj inženjerki geodezije broj Geo
973 iz GeoIstre d.o.o. Pula.
Članak 2.
Ovom Odlukom prihvaća se predložena parcelacija te se daje suglasnost Općinskom
načelniku za potpis Izvješća o izrađenom elaboratu broj EL-224/21 od 20.04.2022.,
GeoIstra d.o.o. Pula i pokretanje postupka provedbe predmetnog elaborata u
katastru i zemljišnim knjigama.
Članak 3.
Po ovjeri Geodetskog elaborata iz članka 1. ove Odluke, u katastru i u zemljišnim
knjigama za k.o. Žminj biti će provedene promjene na način da od ranijih nekretnina
k.č. 6715 pašnjak površine 6.985 m2, k.č. 6716 oranica površine 1.119 m2, k.č. 6717
oranica površine 3.028 m2 i k.č. 6718/1 oranica površine 9.974 m2 parcelacijom
nastaju nove čestice, i to:
- k.č. 6715 livada površine 1.810 m2,
- k.č. 6716 livada površine 620 m2,
- k.č. 6717 livada površine 788 m2,
- k.č. 6718/1 livada površine 708 m2,
- k.č. 6718/6 livada površine 788 m2,
- k.č. 6718/7 livada površine 640 m2,
- k.č. 6718/8 livada površine 641 m2,
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- k.č. 6718/9 livada površine 600 m2,
- k.č. 6718/10 livada površine 600 m2,
- k.č. 6718/11 livada površine 624 m2,
- k.č. 6718/12 livada površine 670 m2,
- k.č. 6718/13 livada površine 632 m2,
- k.č. 6718/14 livada površine 684 m2,
- k.č. 6718/15 livada površine 682 m2,
- k.č. 6718/16 livada površine 631 m2,
- k.č. 6718/17 livada površine 97 m2,
- k.č. 6718/18 livada površine 623 m2,
- k.č. 6718/19 livada površine 768 m2,
- k.č. 6718/20 livada površine 764 m2,
- k.č. 6718/21 livada površine 651 m2,
- k.č. 6718/22 livada površine 675 m2,
- k.č. 6718/23 livada površine 798 m2,
- k.č. 6718/24 livada površine 797 m2,
- k.č. 6718/25 livada površine 415 m2,
- k.č. 6718/26 livada površine 535 m2,
- k.č. 6718/27 livada površine 553 m2,
- k.č. 6718/28 livada površine 785 m2,
- k.č. 6718/29 livada površine 799 m2,
- k.č. 6718/30 livada površine 681 m2,
- k.č. 6718/31 livada površine 192 m2,
- k.č. 6718/32 livada površine 96 m2,
- k.č. 6718/33 livada površine 64 m2,
- k.č. 6718/34 livada površine 507 m2 i
- k.č. 6718/35 livada površine 30 m2,
pri čemu je k.č. 6715 oblikovana kao prometnica koja povezuje cestu na k.č. 13739
k.o. Žminj s ostalim novonastalim česticama, koje sve i dalje ostaju u vlasništvu
Općine Žminj.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 350-05/22-01/01
URBROJ: 2163-41-01-22-2
Žminj, 13. srpnja 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sara Mužina, v.r.
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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,
38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni
glasnik“ Općine Žminj br. 05/18., 1/20. i 1/21.) te članka 20. stavak 1. u vezi s
člankom 2. stavkom 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.), Općinsko
vijeće Općine Žminj dana 13. srpnja 2022.g. donijelo je

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina
u vlasništvu Općine Žminj

Članak 1.
Nakon provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Žminj
označenih kao dio k.č. 194/6 neplodno upisana u z.k.ul. 5757 k.o. Žminj i dio k.č.
1473/Z javni izljev i napajalište upisana u z.k.ul. 7814 k.o. Žminj, zajedno buduća k.č.
194/14 k.o. Žminj, prema Skici izmjere iz Geodetskog elaborata broj EL-315/21 od
GeoIstre d.o.o. Pula, objavljenog dana 08. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči
Općine Žminj i web stranicama Općine Žminj, i javnog otvaranja ponuda prispjelih na
natječaj, kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda trgovačkog društva Jelenić
d.o.o. iz Žminja, Pazinska cesta 2C, OIB: 82609802830, s ponuđenom
kupoprodajnom cijenom u iznosu od 150.001,00 kn (slovima: stopedesettisućaijednukunu).
Članak 2.
Najpovoljniji ponuditelj, pored kupoprodajne cijene plaća i trošak procjene nekretnina
u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna).
Nekretnine u vlasništvu Općine Žminj, označene kao dio k.č. 194/6 neplodno upisana
u z.k.ul. 5757 k.o. Žminj i dio k.č. 1473/Z javni izljev i napajalište upisana u z.k.ul.
7814 k.o. Žminj, zajedno buduća k.č. 194/14 k.o. Žminj, prema Skici izmjere iz
Geodetskog elaborata broj EL-315/21 od GeoIstre d.o.o. Pula, prodati će se
trgovačkom društvu Jelenić d.o.o. iz Žminja, Pazinska cesta 2C, OIB: 82609802830,
po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od sveukupno 152.001,00 kn (slovima:
stopedesetdvijetisućeijednukunu), s rokom plaćanja od 30 dana od dana sklapanja
ugovora.
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Jamčevina uplaćena u natječajnom postupku u iznosu od 15.000,01 kuna uračunava
se u kupoprodajnu cijenu.
Kupac može ishoditi uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama na temelju
ugovora i potvrde Općine Žminj o uplati kupoprodajne cijene u cijelosti.
Općina Žminj izdati će kupcu Potvrdu o uplati kupoprodajne cijene u cijelosti
najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršene uplate.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Žminj sklopiti će ugovor o
kupoprodaji nekretnina u ime Općine Žminj sukladno raspisanom natječaju i Odluci o
uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj
(„Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.).
Članak 4.
Ukoliko ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude ili ne pristupi
sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 (osam) dana računajući od dana
primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem ili ne uplati ugovoreni
(izlicitirani) iznos u roku utvrđenim natječajem ili zatraži i dobije raskid ugovora, nema
pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Žminj”.

KLASA: 947-01/21-01/10
URBROJ: 2163-41-01-22-14
Žminj, 13. srpnja 2022.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sara Mužina, v.r.
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Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine”, broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19), članka 41. Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine broj
63/08.“), članka 4. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u
Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 16/16.) i članka 41.
Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 05/18., 1/20. i 01/21.),
Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2022. godine
donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj
od roditelja – korisnika usluga

Članak 1.
Općina Žminj ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana
na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa ranog i predškolskog
odgoja.
Prava i obveza iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem
smještajnih kapaciteta za djecu s područja općine Žminj u ustanovama predškolskog
odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.
Članak 2.
Ovom Odlukom propisuju se mjerila za utvrđivanje učešća roditelja, kao
korisnika usluga u odnosu na ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i
obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj.
Članak 3.
Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i obrazovanja izračunava se
na temelju ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika
dječjeg vrtića.
Visina ekonomske cijene programa revidira se jednom godišnje.
Kalkulirana ekonomska cijena Vrtića po djetetu sadrži izdatke:
1.) za bruto plaće djelatnika Vrtića utvrđene ugovorom,
2.) za nabavljanje (obnavljanje) opreme,
3.) za investicijsko održavanje objekata i opreme,
4.) za materijalne rashode i usluge,
5.) za tekuće održavanje objekata, postrojenja i opreme, te
6.) za financijske rashode.
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Članak 4.
U skladu s kalkuliranom ekonomskom cijenom po djetetu i po programu, na
prijedlog upravnog vijeća Vrtića općinsko vijeće Općine Žminj utvrđuje mjesečnu
cijenu usluga koju će plaćati korisnici usluga Vrtića.
Članak 5.
Prihodi ostvareni naplatom usluga prihodi su Vrtića. Prihode ostvarene
naplatom usluga Vrtić smije koristiti isključivo u skladu s njihovom namjenom.
Članak 6.
Iznos sudjelovanja roditelja – korisnika usluga djece s prebivalištem na
području Općine Žminj u ekonomskoj cijeni redovnih programa mjesečno je:
1.
za redoviti desetosatni vrtićki program 750,00 kuna po djetetu,
2.
za redoviti desetosatni jaslički program 800,00 kuna, po djetetu.
Preostali iznos do pune ekonomske cijene za roditelje – korisnike usluga djece
s prebivalištem na području Općine Žminj financira Općina Žminj iz svog proračuna.
Članak 7.
Prioritet prilikom upisa u programe predškolskog odgoja Dječjeg vrtića
„Rapčići“ imaju djeca s prebivalištem na području Općine Žminj.
Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece s prebivalištem na području
Općine Žminj za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Dječji
vrtić može upisivati i djecu koja nemaju prebivalište na području Općine Žminj.
Ukoliko korisnik usluga i dijete korisnika ima prebivalište na području druge
jedinice lokalne samouprave, participacija korisnika utvrđuje se kao razlika
ekonomske cijene programa i visine iznosa koju podmiruje jedinica lokalne
samouprave u kojoj ima prebivalište.
Ako jedinica lokalne samouprave u kojoj korisnik usluga ima prebivalište ne
sufinancira mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića, punu mjesečnu cijenu usluga
Dječjeg vrtića, iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, korisnik usluga Dječjeg vrtića snosi
sam.
U slučaju promjene prebivališta korisnika usluga ili djeteta, korisnik usluga je o
nastalim promjenama dužan obavijestiti Vrtić u roku od 8 dana od nastanka istih, u
protivnom odgovara za štetu.
Članak 8.
Vrtić vrši mjesečni obračun iznosa participacije korisnika.
Odgajateljice vode mjesečnu evidenciju prisutnosti djeteta s naznakom
opravdanih i neopravdanih izostanaka djeteta iz Vrtića.
Korisnik usluga plaća participaciju u cijeni uplatom na žiro-račun Vrtića,
temeljem uplatnice s naznačenim akontacijskim iznosom participacije u cijeni koju
dobiva u Vrtiću.
Akontacijskim iznosom obračunavaju se usluge za dane u kojima će dijete
boraviti u Vrtiću u skladu s planom rada Vrtića u tom mjesecu i u skladu s ovom
Odlukom.
Konačni obračun cijene usluge Vrtića za prethodni mjesec sačinit će se uz
obračun akontacijske cijene usluga za idući mjesec, uzimajući u obzir dane u kojima
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je dijete u prethodnom mjesecu, u skladu s ovom Odlukom, stvarno boravilo u Vrtiću,
te prava koja je korisnik usluga stekao prema ovoj Odluci.
Članak 9.
Korisnik usluga Vrtića, u skladu s ovom Odlukom, Pravilnikom o mjerilima,
uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj, i Ugovorom o
reguliranju međusobnih odnosa, plaća pun mjesečni iznos participacije u cijeni
usluga.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, korisnik usluga ne plaća
uslugu Vrtića u slučaju kad dijete zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi
Vrtić u neprekidnom trajanju od preko 30 dana.
Članak 10.
Polovicu (50 %) cijene usluga (mjesečne, odnosno dnevne) plaća korisnik
usluga Vrtića u ovim slučajevima:
1.) kad dijete, zbog bolesti ili zbog oporavka nakon bolesti ne polazi Vrtić u
neprekidnom trajanju do 30 dana, počevši od trećeg dana odsutnosti djeteta iz Vrtića
– ako o tome priloži liječničko uvjerenje,
2.) za vrijeme korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja (staratelja)
počevši od prvog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića – ako o tome prije odlaska na
godišnji odmor priloži potvrdu svog poslodavca.
Ravnatelj Vrtića, na pismeni Zahtjev korisnika usluga, može svojim rješenjem
povlasticu iz prethodnog stavka ovoga članka, najduže na vrijeme od tri (3) mjeseca
odsutnosti iz Vrtića, odobriti u slučaju korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, u
slučaju smrtnog slučaja u obitelji korisnika usluga, te u drugim slučajevima koje
ocijeni opravdanim.
Uz pismeni zahtjev iz stavka 2. ovoga članka korisnik prilaže dokaze (rješenja,
potvrde, uvjerenja i slično) o ispunjavanju uvjeta za korištenje navedenih povlastica.
Članak 11.
Korisnik usluga Vrtića s dvoje ili više djece upisane u Vrtić iz iste obitelji, ima
pravo za drugo i svako daljnje dijete upisano u Vrtić plaćati po 75 % od cijene usluga.
Korisnik usluga s djetetom kojem su u propisanom postupku utvrđene
poteškoće u razvoju ima pravo plaćati po 70 % od cijene.
Za isto dijete može se koristiti samo jedno od prava navedenih u stavcima 1. i
2. ovoga članka.
Korisnik usluga – samohrani roditelj oslobađa se sudjelovanja u cijeni u
redovitih programa vrtića temeljem rješenja Općine Žminj.
Ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka korisnik usluga dokazuje
odgovarajućim ispravama (rodni list, smrtni list, uvjerenje nadležne ustanove ili tijela i
slično).
Razliku do pune mjesečne cijene usluge Vrtića za roditelje iz stavaka 1., 2. i 3.
ovoga članka Vrtiću će mjesečno, nakon dostavljenog obračuna, podmirivati Općina
Žminj.
Članak 12.
Za dane neopravdanog izostanka djeteta iz Vrtića, korisnik usluga plaća
uslugu Vrtića kao da je dijete boravilo u Vrtiću.
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Opravdanost izostanka djeteta iz Vrtića utvrđuje se na osnovi potvrde
djetetovog liječnika, odnosno na osnovi druge pravovaljane isprave u skladu s ovom
Odlukom, koje korisnik usluge za tekući mjesec dostavlja odgajatelju najkasnije do
isteka tog mjeseca.
Članak 13.
Na konačni obračun participacije u cijeni usluga korisnik usluga ima pravo
prigovora.
Prigovor na obračun iz prethodnog stavka ovoga članka podnosi se pismeno
upravnom vijeću Vrtića, u roku od 8 dana od dana primitka uplatnice (obračuna).
Upravno vijeće obvezno je u roku od 30 dana od dana prijema prigovora
donijeti odluku o prigovoru i dostaviti ju podnositelju.
Članak 14.
Međusobna prava i obveze Vrtić i korisnik usluga uređuju Ugovorom koji se
sklapa za svako upisano dijete.
Ugovor iz prethodnog stavka sklapa se u pravilu za vrijeme upisa djeteta u
Vrtić pa do polaska djeteta u školu, odnosno do ispisa djeteta iz Vrtića iz drugih
razloga.
Ako za vrijeme trajanja Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa dođe do
promjene cijena ili do drugih stvarnih promjena u odnosima uređenim tim Ugovorom,
Vrtić će o tome pismeno izvijestiti korisnika usluga u roku 15 dana od nastanka tih
promjena.
Članak 15.
Korisnik usluga plaća participaciju u cijeni uplatom na žiro-račun Vrtića,
najkasnije do na uplatnici naznačenog datuma dospijeća plaćanja. Za sve uplate
izvršene nakon navedenog datuma dospijeća, zaračunavati će se zakonske zatezne
kamate.
Ukoliko korisnik usluga ni po opomeni nije podmirio dvije dospjele rate
participacije korisnika u cijeni usluga, Vrtić će uskratiti pružanje usluga korisniku i
pokrenuti postupak prisilne naplate.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Žminj”, a primjenjuje se od 01.09.2022. godine, odnosno od početka
pedagoške godine 2022./2023.

KLASA: 601-01/22-01/02
URBROJ: 2163-41-01-22-2
Žminj, 13.07.2022.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sara Mužina, v.r.
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Na temelju odredaba članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10.) i članka 41. Statuta Općine
Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj br. 5/18. 01/20. i 01/21.), Općinsko vijeće
Općine Žminj na prijedlog Općinskog načelnika Općine Žminj, na sjednici održanoj
dana 13. srpnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Žminj KLASA: 023-01/18-01/07, URBROJ: 2171/04-01-18-1
i URBROJ 2171/04-01-18-2 od 03. rujna 2018.g., u tablici u članku 2., alineja 1., 4. i
8. mijenja se i glasi:
Redni
broj

Radno mjesto

Kategorija

Potkategorije
i razine

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

1.

Pročelnik

I.

Glavni rukovoditelj

1.

4,15
mijenja se
u 4,20

4.

Viši stručni suradnik za proračun i
financije

II.

Viši stručni
suradnik

6.

3,45
mijenja se
u 3,48

8.

Viši referent za prostorno uređenje i
komunalno gospodarstvo

III.

Viši referent

9.

2,90
mijenja se
u 2,99

Članak 2.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Žminj KLASA: 023-01/18-01/07, URBROJ: 2171/04-01-18-1
i URBROJ:2171/04-01-18-2 od 03. rujna 2018.g., u tablici u članku 2., mijenja se
alineja 12. koja glasi:
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Redni
broj

Radno mjesto

Kategorija

Potkategorije
i razine

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

12.

Voditelj poslova namještenika Vlastitog
pogona

IV.

namještenik
I. potkategorije

10

2,75
mijenja se
u 2,98

Članak 3.
U preostalom dijelu Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj KLASA: 023-01/18-01/07,
URBROJ: 2171/04-01-18-1 od 03. rujna 2018.g., Izmjene i dopune Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Žminj KLASA: 023-01/18-01/07, URBROJ: 2171/04-01-18-2 od
13.11.2018. i KLASA: 023-01/18-01/07, URBROJ: 2171/04-01-18-3 od 13.05.2019.
ostaju i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Žminj, a primjenjuje se počevši od idućeg obračuna plaće (od obračuna plaće
za mjesec srpanj 2022. pa nadalje).

KLASA: 023-01/18-01/07
URBROJ: 2163-41-01-22-4
Žminj, 13. srpnja 2022.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednica Općinskog vijeća
Sara Mužina, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/22-01/09
URBROJ: 2163-41-01-22-2
Žminj, 05. srpnja 2022.g.
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 59. Statuta Općine Žminj
(„Službeni vjesnik Općine Žminj" broj 5/18, 1/20 i 1/21), a na prijedlog Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj, Općinski načelnik Općine Žminj dana 05. srpnja
2022. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj

I.
Nevia Jedrejčić, odgajateljica predškolske djece, iz Žminja, Lukovica 8, OIB:
44962294702, s danom 05. srpnja 2022. godine razrješuje se dužnosti ravnateljice u
Dječjem vrtiću “Rapčići” Žminj.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Žminj“.
Obrazloženje
Nevia Jedrejčić imenovana je Odlukom Općinskog vijeća Općine Žminj KLASA: 60101/19-01/01, URBROJ: 2171/04-01-19-16 od 7.11.2019. za ravnateljicu Dječjeg
vrtića “Rapčići” Žminj, na mandatno razdoblje od četiri godine, od 09. studenog 2019.
do 08. studenoga 2023. godine.
U Dječjem vrtiću “Rapčići” obavljen je inspekcijski nadzor, te je po obavljenom
nadzoru Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor prosvjetne
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inspekcije, Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka donijelo Rješenje KLASA:
UP/I-600-04/22-01/00029, URBROJ: 533-08-22-0007 od 2. lipnja 2022. kojim je,
između ostalog, Vrtiću zabranjeno da Nevia Jedrejčić, odgajateljica predškolske
djece obavlja poslove ravnateljice jer je u postupku imenovanja povrijeđen zakon.
Nastavno na navedene primjedbe, izrečenu zabranu rada i nalog za ponavljanjem
postupka za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Rapčići”, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Rapčići“ na 24. sjednici održanoj 23.06.2022. donijelo je i uputilo Općini Žminj
kao osnivaču prijedlog za razrješenje ravnateljice Nevie Jedrejčić.
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u članku 37. stavak 4. propisuje da na
prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića ravnatelja imenuje i razrješava osnivač
dječjeg vrtića, a u vrtiću kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave izvršno tijelo osnivača. U slučaju Općine Žminj koja je, uz trgovačko
društvo Žminj d.o.o. osnivač Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj, prava i dužnosti osnivača
obavlja Općinski načelnik.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj na svojoj 24. sjednici održanoj 23. lipnja
2022.godine uputilo je Općinskom načelniku Općine Žminj prijedlog Odluke o
razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj te je slijedom navedenog i
donesena ova Odluka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od
30 dana od dana dostave.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

DOSTAVITI:
1. DJEČJI VRTIĆ “RAPČIĆI”, Pazinska 1/J, 52341 ŽMINJ
2. NEVIA JEDREJČIĆ, Lukovica 8, 52341 ŽMINJ
3. Pismohrana - ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/22-01/09
URBROJ: 2163-41-01-22-3
Žminj, 05. srpnja 2022.g.
Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 12. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 59. Statuta
Općine Žminj („Službeni vjesnik Općine Žminj" broj 5/18, 1/20 i 1/21), a na prijedlog
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj, Općinski načelnik Općine Žminj dana
05. srpnja 2022. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj

I.
Za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj danom 05.
srpnja 2022. godine imenuje se Nevia Jedrejčić, odgajateljica predškolske djece, iz
Žminja, Lukovica 8, OIB: 44962294702.
II.
Imenovana vršiteljica dužnosti obavljati će poslove ravnatelja Dječjeg vrtića
“Rapčići” Žminj do izbora ravnatelja na temelju provedenog natječaja, a najdulje
godinu dana.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku” Općine Žminj.
Obrazloženje
Nevia Jedrejčić imenovana je Odlukom Općinskog vijeća Općine Žminj KLASA: 60101/19-01/01, URBROJ: 2171/04-01-19-16 od 7.11.2019. za ravnateljicu Dječjeg
vrtića “Rapčići” Žminj, na mandatno razdoblje od četiri godine, od 09. studenog 2019.
do 08. studenoga 2023. godine.
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U Dječjem vrtiću “Rapčići” obavljen je inspekcijski nadzor, te je po obavljenom
nadzoru Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor prosvjetne
inspekcije, Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka donijelo Rješenje KLASA:
UP/I-600-04/22-01/00029, URBROJ: 533-08-22-0007 od 2. lipnja 2022. kojim je,
između ostalog, Vrtiću zabranjeno da Nevia Jedrejčić, odgajateljica predškolske
djece obavlja poslove ravnateljice temeljem Ugovora o radu… jer je u postupku
imenovanja povrijeđen zakon.
Nastavno na navedene primjedbe, izrečenu zabranu rada i nalog za ponavljanjem
postupka za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Rapčići”, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Rapčići“ na 24. sjednici održanoj 23.06.2022. donijelo je i uputilo Općini Žminj
kao osnivaču prijedlog za razrješenje ravnateljice Nevie Jedrejčić te je slijedom
navedenog Općinski načelnik i donio Odluku o razrješenju ravnateljice, KLASA: 60101/22-01/09, URBROJ: 2163-41-01-22-2 od 05.07.2022.
Upravno vijeće je na istoj sjednici - 24. sjednici održanoj 23. lipnja 2022.godine javnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo prijedlog odluke da se za vršiteljicu dužnosti
ravnatelja Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj imenuje Nevia Jedrejčić, obzirom da
Upravno vijeće smatra da ista posjeduje stručne, organizacijske i radne sposobnosti
potrebne za kvalitetno obnašanje dužnosti ravnatelja ustanove, te uputilo Općinskom
načelniku Općine Žminj prijedlog Odluke o imenovanju.
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u članku 37. stavak 12. propisuje da će
se do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovati vršitelj
dužnosti ravnatelja. Na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića vršitelja dužnosti
ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića, a u vrtiću kojemu je osnivač
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršno tijelo osnivača, ali
najdulje na vrijeme od godine dana. U slučaju Općine Žminj koja je, uz trgovačko
društvo Žminj d.o.o. osnivač Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj, prava i dužnosti osnivača
obavlja Općinski načelnik.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od
30 dana od dana dostave ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

DOSTAVITI:
1.
DJEČJI VRTIĆ “RAPČIĆI”, Pazinska 1/J, 52341 ŽMINJ
2.
NEVIA JEDREJČIĆ, Lukovica 8, 52341 ŽMINJ
3.
Pismohrana - ovdje
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87
Na temelju članka 61. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, br.:
5/18, 1/20) podnosim Općinskom vijeću Općine Žminj
IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE ŽMINJ
za razdoblje
SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE

1. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
- Dovršeni su svi koraci preduvjeti za prodaju nekretnina u
Industrijskoj zoni Žminj – jug te su navedene i prodane,
- Završena je izrada prijedloga novog UPU Industrijske zone za koji je
odrađeno javno savjetovanje kao i javna rasprava sa
zainteresiranom javnošću te se očekuje radi zahtjeva odrađivanje
još jedne javne rasprave. Obrađuju se zahtjevi u sklopu Izmjena i
dopuna PPUO Žminj.
- Aktivno se radi na stavljanju općinske imovine u funkciju i namjenu,
- Radi se aktivno na predmetima ošasne imovine koja postaje
dugotrajna imovina Općine Žminj. Iste u 90% odrađuje općinska
pravna služba,
- Provedeni su i dodatni natječaji prodaja nekretnina na području
Općine Žminj,
- privode se kraju ili su se završili postupci ozakonjenja općinskih
nekretnina
- Pristupilo se dodatnim procjenama vrijednosti nekretnina u
vlasništvu Općine Žminj,
- Inicirana je zamjena nekretnine k.č. 38 te je napravljena i parcelacija
kompleksa u centru Žminja (k.č. 33/1)
- Nastavljeni su sporovi Općine Žminj s raznim strankama u postupku
utvrđivanja vlasništva u korist Općine Žminj kao i ostali sporovi koje
općina vodi s različitim strankama,
- dobiven je dugogodišnji spor s EnergoPetrolom. U fazi smo čekanja
informacije ide li EnergoPetrol u proces revizije postupka. Paralelno
je dana na procjenu vrijednost nekretnine kako bi se ista mogla dati
u najam ili prodati,
- Iskolčene su i evidentirane mnoge čestice Općine Žminj.
- Svi pravni akti Općine Žminj usklađuju se sukladno zakonskim
propisima i regulativi.
2. KULTURA, DRUŠTVENI ŽIVOT, SPORT
- Radi epidemiološke situacije ponovno su održane tradicionalne
manifestacije koje su bile sastavni dio ovog izvještaja i u ovoj godini,
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U planu je u kolovozu i rujnu održavanje svih većih manifestacija na
čelu s Bartuljom,
Redovito su se pratile aktivnosti udruga sukladno programu
društvenih, socijalnih i sportskih djelatnosti, te su redovito
izvršavane obveze prema udrugama od javnog interesa na području
Općine Žminj; DVD Žminj te JVP Rovinj,
Aktivno se ulaže u promociju cjelokupnog sadržaja i ponude Općine
Žminj u svrhu pozicioniranja na tržištu, ali i prepoznatljivosti Žminja
kao turistički prihvatljive destinacije, ali i gospodarskog središta,
i ove je godine Žminj bio sudionik i laureat dodjele nagrada
„Suncokret ruralnog turizma“
sve manifestacije do travnja koje je bilo moguće kao i izložbe i
edukacije odrađene su online i predstavile u digitalnom i web
izdanju,
Nastavila se suradnja s OŠ V. Gortana Žminj te su redovito
izvršavane sve aktivnosti.
inicirao se postupak uključenja Općine Žminj u proces ishođenja
statusa „Općina prijatelj djece“ u suradnji s općinskim institucijama,
Organiziran je prijem kod načelnika za učenike koji su postigli
značajne rezultate na regionalnim i državnim natjecanjima te su
prigodno darovani,
darovani su i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh tijekom
osmogodišnjeg školovanja
nastavlja se suradnja s MUP-om PP Rovinj na projektima kontakt
policajca te ostalim redovitim djelatnostima kao i postavljanju
kamera za kontrolu i nadzor prometa na značajnijim prometnicama,
Provedena je izrada te ishođene sve dozvole za odobrene projekte
te je započelo s realizacijom: Uređenje prostora Zad Kaštela te
Izrada glavnog projekta sanacije crkve Sv. Foške, rezultati natječaja
Ministarstva pozitivni su te je za projekt sanacije krovišta Sv. Foške
odobreno 400.000,00 kuna
Odrađene su rekreativne biciklijade u organizaciji BK Žminj te je isti
započeo s dječjom školom biciklizma pod nadzorom i vodstvom
licenciranog trenera.
izgrađen je prvi javnog Cage Ball kompleks u Šivatima te je
postavljena kompozicija dječjeg igrališta
uređeno je staro boćalište u Vidulinima
uređen je plato budućeg terena za preponsko jahanje u Žminju te je
dogovoren termin kola Kupa Hrvatske u preponskom jahanju,
Prijavljen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u sklopu
DV Žminj
Odobrena su dva projekta FZOEU – digitalizacija Javne uprave te
uspostava Individualnog e-javnog prijevoza.
Prijavljeno je dva projekta za sufinanciranje Ministarstva
regionalnog razvoja:
uređenje i opremanje MMC Macel
izrada projektne dokumentacije Žminjska kuća
opremljen je i ugrađen prvi outdoor fitness park u Ceru
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osigurani su i dijele se bonovi učenicima za nabavku školskog
pribora u iznosu od 300,00 kn za niže i 350,00 kn za više razrede,
redovito se prati i financijski i operativno rad Udruge umirovljenika te
pomaže u svim oblicima,
odobren je projekt „REVITALIZACIJA BAŠTINE ŽMINJSKE
ČAKAVŠTINE“ UP.02.1.1.14.0158 financiran 100% od strane
Ministarstva kulture i medija te Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog društva,
neometano su se podmirivale sve obveze,
neometano su se podmirivale sve obveze prema udrugama,
organizirane su izložbe sukladno epidemiološkim mjerama i
uputama,
prigodno je kao i svake godine obilježen Dječji tjedan,
opremljena su igrališta s golovima,
Uređeno je dječje igralište Cere
dogovrena je sanacija crkve Sv. Matej sa župom kao nositeljem te
je većina sredstava već uplaćena,
odrađen je proces Izbora i imenovanja direktora/ice TZO Žminj
dodatno je uređeno i zaštićeno dječje igralište u centru Žminja
i ove godine organizirana je škola plivanja te je odobreno
sufinanciranje još jednog termina,
započelo se s organizacijom škole jedrenja za osnovnoškolce u
Poreču,

3. OPĆE POSLOVANJE
- Osigurani su bolji i adekvatniji uvjeti poslovanja ulaganjem u
napredak informatičke opreme djelatnika kao preduvjet za „rad od
doma“ te je također odobren projekt Digitalizacije javne uprave,
- Nabavljeni su i instalirani svi potrebni softwere-i neophodni za rad
JUO,
- Odrađeni su brojni bilateralni posjeti i sastanci u RH i inozemstvu,
- Opremljena je zgrada Općine, kao i domovi Vidulini, Mužini, Šivati,
Cere te velika sala Čakavske kuće koji su također i uređeni izvana
dok je Dom Cere obojana vanjska fasada,
- redovito su se sufinancirali predškolci izvan matičnog vrtića, a koji
su ostvarili pravo,
- Dogovorena je daljnja suradnja s vrtićima susjednih općina
- Projekt Dogradnja i nadogradnja OŠ V. Gortan Žminj i izgradnja
školsko-sportske dvorane Žminj dobila je suglasnost Ministarstva
obrazovanja te je upućen Zahtjev Istarskoj županiji za uvrštenje u
proračun IŽ navedenog projekta za 2022. godine.
Izrađen je i predan također i Izvedbeni projekt s detaljnim
troškovnikom te se čeka raspisivanje javnog poziva MZO iz NPOO.
- s Uslugom odvodnjom odrađen je Glavni projekt UPOV Žminj te je
izdana Građevinska dozvola koja je predana na izmjenu i dopunu
radi povećanja kapaciteta uređaja,
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u fazi je priprema i apliciranje na natječaj FZOEU a vezano uz
nabavku dodatnih spremnika za glomazni otpad, PET, zeleni otpad
te električne strojeve i vozila,
Dovršena je evidencija i analiza vlasništva grobnih mjesta na
grobljima Žminj i Cere,
RD Žminj je operativno i radi prema planu i programu rada,
Općini Žminj pristupila je Aglomeraciji Pazin kojoj je odobren projekt
izrade projektne dokumentacije za cijelo područje te je u fazi analize
postojećeg stanja na području Općine Žminj, a u izradi je Idejni
projekt,
Pratilo se potrebe DV Rapčići i OŠ V. Gortan u svim segmentima
osiguranja nad standarada,
Pratilo se potrebe DV Rapčići i OŠ V. Gortan te su nabavljene sve
higijenske potrepštine kako bi se osigurao maksimalni higijenski
standard kao što su se i provodile redovite higijeničarske radnje,
Pojačano se radilo i na financijskoj konsolidaciji općine što je
rezultiralo suficitom proračuna na kraju razdoblja kao što je
evidentno iz Polugodišnjeg izvještaja Općine Žminj. Suficit iznosi
3.309.348,24 kune.
Evidentirana su sva nenaplativa potraživanja, te su poduzete sve
mjere naplate nenaplaćenih naplativih potraživanja,
Redovito su isplaćivane novčane pomoći korisnicima proračuna kao
i pomoć u kući,
Upriličeni su svi datumi stradavanja mještana Općine Žminj u
Domovinskom ratu i NOP-u kao i obnavljanje i restauracija
spomenika istih,
rješava se imovinsko-pravna zavrzlama oko k.č. 5024.
nabavljena i preuzeta četiri nova vatrogasna vozila JVP Rovinj koji
se sufinanciraju sredstvima Općine,
Aktivno se radi na uspostavljanju rada nove ustanove DV Žminj te je
u fazi zadnja kontrola Statuta i Poslovnika,

4. INFRASTRUKTURA I KOMUNALNI POSLOVI
- Provedena je nabava za radove rekonstrukcije i uređenja NC na
području Općine Žminj prema donesenom planu te su iste
rekonstruirane i uređene (Pifarska, Karlov vrt)
- sanirane su i uređene mnoge NC na području Općine. Nasipano i
uređeno je preko 30 km neasfaltiranih NC na području općine,
- ugovoreni su projekti rekonstrukcije kolnika na dionici LC Pazinska
– Kalvarija, ŽC 5077 Spod Kaštela
- saniran je kolnik DC077 od Plodina do Matiki,
- ishođena je građevinska dozvola za kružni tok „Kalvarija“. Isti je
realiziran i pušten u rad.
- Kontinuirano se dodaju „ležeći policajci“ na sve kritične točke u
općini kako bi se povećala sigurnost u prometu
- redovito se radi na izgradnji novih rasvjetnih tijela JR.
- kontinuirano se saniraju zapreke koje ometaju nesmetani promet i
njegovu sigurnost,
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Dovršena je izgradnja Dječjeg vrtića Žminj financirana iz EU.
Ukupna investicija izgradnje i opremanja iznosila je 11.200.000,00
kuna. Odobrena je uporabna dozvola.
Projekt je zaključen BEZ KOREKCIJA I PENALA od strane
APPRRR. Predan je finalni ZNS za isplatu zadnjeg dijela
sredstava.
Ishodovana uporabna dozvola za uređenja Macela te je projekt
apliciran na natječaj MINT-a nije odobren, ali je Istarska županija
osigurala 100.000,00 za početak istih koji su namjenski i utrošeni.
Izrađena je projektna dokumentacija usporenja prometa u Ceru,
Rojnićima, Krajcar brijegu te Pifarskoj cesti. Za sve je ishođena
suglasnost nadležnih službi. Krajcar brijeg, Pifarska i Rojnići su i
odrađeni prema projektima, uključujući i Pamiće.
Zamijenjena je stara rasvjeta na boćarskom igralištu Žminj
Uređen je ured TZO Žminj u prostorijama info pointa
Redovito i prema programu se održavalo javne površine
u tijeku je izrada Izmjena i dopuna građevinske dozvole Lukovica II
čime se zahvat proširio do Kalvarije i prema zidinama,
Redovito su održavani putevi i nerazvrstane ceste sukladno
programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
Održavani su i povremeno su sanirani divlji deponiji, koji su pod
kontrolom te su utvrđeni novi koji se planiraju sanirati te je naručen
projekt sanacije dva najveća odlagališta na području Općine Žminj.
Isti će se prijaviti na raspisani Natječaj FZOEU,
Nastavljena je uknjižba i ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području
općine te su spremni projekti za apliciranje na natječaje EU,
redovito su odrađivane mjere dezinsekcije i deratizacije kao i
zaprašivanje komaraca koje će se obaviti tijekom turističke sezone.
uređen je Park velikana kao i spomenici u sklopu istoga,
saniran je i uređen plato ulaza u OŠ Vladimir Gortan Žminj
započeta je nabava novog malčera i traktora,
kupljena je i preuzeta nova traktorska kosilica BCS,
skladište VP-a preseljeno je u prostore bivšeg pogona Purisa u
Industrijskoj zoni
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-01/21-01/02
URBROJ: 2171/04-01-21-1
13. srpnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-10/21-01/04
URBROJ: 2163-41-01-22-10
Žminj, 27. lipnja 2022.g.
Temeljem članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 84/2021.) i članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj broj
5/18.,1/20. i 1/21.), Općinski načelnik Općine Žminj daje sljedeće
OČITOVANJE
na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
na području općine Žminj

I.
Općinski načelnik Općine Žminj nakon provjere Cjenika usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada na području Općine Žminj, broj: 288-1-5/2022 od 27.
lipnja 2022., koji je predložio davatelj javne usluge trgovačko društvo Komunalni
servis d.o.o. Rovinj, očituje se da je isti u skladu sa Zakonom o gospodarenju
otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021.) i Odlukom o načinu pružanja javne
usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 3/22.), te da
predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni
komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog
komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.
II.
Ovo očitovanje objaviti će u „Službenom glasniku Općine Žminj” i na mrežnim
stranicama davatelja javne usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

___________________________________________________________________________
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KLASA: 363-10/21-01/04
URBROJ: 2163-41-01-22-11
Žminj, 27. lipnja 2022.g.
Temeljem članka 77. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 84/2021.) i članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj broj
5/18.,1/20. i 1/21.), postupajući po zahtjevu trgovačkog društva Komunalni servis
d.o.o. Rovinj, Općinski načelnik Općine Žminj daje

SUGLASNOST
na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
na području općine Žminj

I.
Daje se suglasnost davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada, trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj, na Cjenik usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Žminj, broj: 288-15/2022 od 27. lipnja 2022., jer je isti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, broj 84/2021.) te predložene cijene potiču korisnika usluge da
odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni
komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da kompostira biootpad, o
čemu je sastavljeno Očitovanje KLASA: 363-10/21-01/04, URBROJ: 2163-41-01-2210 od 27.06.2022. godine.
II.
Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Žminj,
broj: 288-1-5/2022 od 27. lipnja 2022. se prilaže ovoj Suglasnosti i čini njezin
sastavni dio.
III.
Ova Suglasnost objaviti će u „Službenom glasniku Općine Žminj” i na mrežnim
stranicama davatelja javne usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

___________________________________________________________________________
15. srpnja 2022.

