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ZAPISNIK

s dvadesetičetvrte – 24 / 6 / 2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 14. studenog 2016. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,30

Prisutni vije ćnici: Jordan Krajcar, Ivana Damijanić, Tomislav Zohil, Aldo
Bančić, Livio Kresina, Luciano Žufić, Nela Pucić,
Dražen Galant, Walter Folo, Željko Rudan, Neven
Ferlin, Neven Žgomba, Ratko Jeromela

Nisu prisutni vije ćnici: nitko

Ostali nazočni: Marko Križman, općinski načelnik Općine Žminj;
Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela;
Ani Debeljuh, zapisničar

Predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar otvorio je dvadeset ičetvrtu sjednicu
Općinskog vijeća Općine Žminj i pozdravio sve prisutne. Daje se riječ načelniku da se obrati
vijeću.

Načelnik, Marko Križman pozdravlja sve prisutne. Govori kako je ova sjednica sazvana po
hitnom postupku. Otvoren je natječaj za financiranje nerazvrstanih cesta i to mjera 7.2.2. Da
do zadnjeg dana se nije znalo kakoće izgledati upitnik, a koji se je trebalo ispuniti, te da bez
toga upitnika i odluke vijeća cestu se ne bi moglo kandidirati na natječaj. Govori i kako je
dobivena informacija daće natječaj biti zatvoren prije isteka roka i iz toga razloga se je
sazvala sjednica po hitnom postupku kako bi se imala sva potrebna dokumentacija za prijavu
na natječaj. Napominje kako bi se sutra cestu prijavilo na natječaj. Govori da pošto se radi o
sjednici održanoj po hitnom postupku nema niti jedne druge točke dnevnog reda osim
prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Žminj. Dana je i
dopuna dnevnog reda koja se također odnosi na tu cestu kojuće se kandidirati na natječaj.
Prije da je ta cesta imala 6 kat.čestica, a geodetskim elaboratom su se te kat.čestice spojile u
jednu kat. česticu. Konzultanti da su javili subotu navečer da se to treba ispraviti radi
administrativne kontrole. Sjednica vijeća, po redovnom postupku, održatiće se kroz 10 do 15-
ak dana i do kraja godine daće se održati još jedna.

Opravdanost razloga održavanja sjednice po hitnom postupku daje se na glasovanje.

13 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDŽANI

Opravdanost razloga održavanja sjednice po hitnom postupku je usvojena.



2

Daje se na glasovanje dopunu dnevnog reda.

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na
području općine Žminj

13 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDRŽANI

Dopuna dnevnog reda je usvojena.

Prelazi se na dnevni red.

Predsjednik vijeća čita dnevni red.

Dnevni red daje se na glasovanje.

12 – ZA
1 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI

Dnevni red je usvojen.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. PrijedlogOdlukeo suglasnostizaprovedbuulaganjanapodručju općineŽminj
2. PrijedlogOdlukeo izmjenamai dopunamaOdlukeo nerazvrstanimcestamanapodručju

općine Žminj

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda

1. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Žminj

Ratko Jeromelagovori kako je on protiv dnevnog reda iz razloga što nigdje ne piše da je to
izvanredna ili tematska sjednica. Pita da zašto nema vijećničkih pitanja i zapisnika sa prošle
sjednice. Govori i kako 5 dana prije nisu dostavljeni materijali i da se ne radi po pravilima
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj te da pita pročelnika JUO-a zbogčega se
materijali nisu dostavili 5 dana prije sjednice. Da mu nije jasno zašto nema u dnevnom redu
zapisnika koji su se mogli pripremiti jer da se je imalo vremena 2 mjeseca.

Jordan Krajcar govori kako je načelnik uvodno dao obrazloženje. Sjednica Općinskog
vijeća daće se opet održati za 15-ak dana i onda daće biti u dnevni red uvršteni i zapisnici sa
prethodne dvije sjednice vijeća.

Dražen Galant govori da učlanku 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žminj vijeća piše
da se prije prelaska na dnevni red usvaja zapisnik s prethodne sjednice. Govori kako se na
prošloj sjednici vijeća nije verificirao zapisnik od 30.08.2016.g. Govori kako su uputili upit
uredu državne uprave jer da se to još nije dogodilo te dačekaju odgovor. Napominje kako on
nije protiv prijedloga Odluke ali da smatra kako bi se trebalo držati odredbi Poslovnika.
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Ratko Jeromela pita da kakoće se pripremiti materijali za sljedeće sjednice ako se sad nisu
pripremili za ovu sjednicu, a toliki pravnici na Općini Žminj.

Dražen Galant govori kako je više puta inzistirao da se materijali vijeća šalju putem e-mail
adrese.

Luciano Žufi ć napominje kako je verifikacija zapisnika trebala biti sada na dnevnom redu jer
da tako i piše u Poslovniku.

Pročelnik objašnjava kako su zapisnici spremni, ali da se ih nije stavilo na dnevni red iz
razloga jer se radi o sjednici koja je sazvana po hitnom postupku. Napominje kako Poslovnik
ne poznaje termin izvanredne sjednice.

Luciano Žufi ć govori kako Općina ima 3 pravnice i konzultanta. Pročelnik također da bi to
trebao znati.

Ratko Jeromelagovori kako je u pozivu trebao stajati naziv izvanredna sjednica.

Pročelnik objašnjava da kako prema Pravilniku za mjeru 7, a koja se zove temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima, sastavni dio projekta je i prilog opis projekta i operacija.
Za suglasnost same provedbe projekta odnosno ulaganja potrebna je i suglasnost Općinskog
vijeća. Sažetak opisa projekta i operacija da je objavljen zajedno sa natječajem.

Ratko Jeromelapita da iz kojih fondovaće se ta cesta financirati?

Pročelnik govori kakoće se cesta financirati iz sredstava fondova. Najavljeno je da bi 20%
trebala sufinancirati jedinica lokalne samouprave tj. općina, ali da su najavili da bi
Ministarstvo financiralo i tih 20 % ali da još nije objavljen Pravilnik kojimće to biti
regulirano. Ako ga ne objave onda ostaje obveza Općine da sufinancira tih 20%, dakle u
odnosu na ono što je plaćeno to je još cca 720.000,00 kn.

Dražen Galant pita da da li Općina ima ta sredstva?

Pročelnik govori kakoće ta sredstva biti predviđena. Govori i kako je širina ceste 4,5 m + 1
m bankini, dakle ono što stane u koridor ceste bez da se zalazi u privatne parcele.

Luciano Žufi ć pita da da li ta širina ceste odgovara mještanima sela Balići i Sutivanac. Jer da
su bili tražili da je širina ceste 7 m.

Ratko Jeromelagovori kako je on bio dogovorio širinu ceste 6 m sa gosp. Jakovčićem.

Dražen Galant govori kako u materijalima piše daće se utrošiti 4.768.353,13 kn, a 20% od
tog iznosa da je 1.000.000,00 kn.

Pročelnik objašnjava kako je 175.000,00 kn već plaćeno.

Željko Rudan pita da da li su mještani sela Balići i Sutivanca upoznati sa širinom ceste?
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Načelnik govori kako se ih je pozvalo kada se je cesta mjerila. Nitko da ništa nije pitao niti
komentirao. Bili su samo Atilio Barbančić i Gracijano Roce koji su pitali da li se je zalazilo u
privatne parcele. Pitali su i na koji način će biti projektirana širina ceste, a odgovor da je bio
da se neće ići u otkup novog zemljišta. Nakon toga je bio pripremljen glavni projekt i da nitko
nije prigovorio. Govori i kako je cesta Pucići-Žagrići široka 4 m.

Dražen Galant pita da što je sa cestom Matkići-Krculi? Da li će se i nju asfaltirati.

Načelnik odgovara da neće.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
13 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na
području općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje. U prijašnjoj Odluci o nerazvrstanim cestama ta cesta
koju će se kandidirati na natječaj da se sastojala od više kat.čestica, a sada da su se
geodetskim elaboratom sve te kat.čestice spojile u jednu kat.česticu i to broj k.č. 14030/1 k.o.
Žminj.

Prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Predsjednik vijeća Jordan Krajcar zahvaljuje vijećnicima i zatvorio je sjednicu u 19:50 sati.

KLASA: 021-05/16-01/06
URBROJ: 2171/04-01-16-4
Žminj, 14. studenog 2016.g.

ZAPISNIČAR VIJEĆA PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ani Debeljuh Jordan Krajcar


