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Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst
(,,Narodne novine'', broj: 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09.), te članka 41. Statuta Općine
Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13.), Općinsko vijeće Općine Žminj na
sjednici održanoj dana 16. travnja 2015. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih djelatnosti
za 2014. godinu u Općini Žminj

I.

R.br.
1.
2.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz
otpada
Naziv

Plan

Materijal i sirovine
Tekuće održavanje opreme i deponij
UKUPNO

Ostvarenje

22.820,00
17.400,00
40.220,00

27.787,07
17.829,18
45.616,26

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 40.220,00 kuna, a utrošeno je 45.616,25 kuna.
II.
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina
Naziv

Plan

Materijal i sirovine
Motorni benzin i dizel gorivo
Tekuće i investicijsko održavanje
Kružni tok
Usluge održavanja javnih i zelenih
površina
Usluge
Sportski tereni
UKUPNO

Ostvarenje

35.000,00
14.200,00
40.800,00

33.836,52
14.836,71
40.749,53

5.875,00

5.834,74

14.750,00
15.000,00
125.625,00

0,00
16.844,22
112.101,72

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 125.625,00 kuna, a utrošeno je 112.101,72 kuna.

___________________________________________________________________________
17. travnja 2015. godine

Broj 2 / 15

III.
R.br.
1.
2.
3.

Službeni glasnik Općine Žminj

Održavanje nerazvrstanih cesta
Naziv

Plan

Materijal i sirovine
Motorni benzin i dizel gorivo
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja postrojenja i preme
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja objekata
UKUPNO

4.

Stranica 4

Ostvarenje

2.555,00
21.500,00
51.550,00

1.190,35
19.298,27
51.481,99

8.000,00

5.638,13

83.605,00

77.608,74

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 83.605,00 kuna, a utrošeno je 77.608,74 kuna.
IV.
R.br.
1.
2.
3.

Redovno održavanje javne rasvjete
Naziv

Plan

Materijal i sirovine
Usluge i ostali invest materijal
Električna energija
UKUPNO

Ostvarenje

37.600,00
22.100,00
582.000,00
641.700,00

49.016,19
22.850,32
595.802,39
667.668,70

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 641.700,00 kuna, a utrošeno je 667.668,70 kuna.
V.
R.br.
1.
2.

Održavanje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
Naziv

Plan

Materijal za održavanje
Usluge odvoza fekalija
UKUPNO

5.900,00
2.300,00
8.200,00

Ostvarenje
5.092,20
3.374,87
8.467,07

Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 8.200,00 kuna, a utrošeno je 8.467,07 kuna.
VI.
R.br.
1.
2.
3.

Tekuće i investicijsko održavanje groblja
Naziv
Materijal i energija,
vodom
Usluge
Iznošenje i odvoz smeća
UKUPNO

Plan
opskrba

Ostvarenje

9.000,00

11.486,80

0,00
20.000,00
29.000,00

1.000,00
27.234,90
39.721,70
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Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žminj predviđena su u iznosu od 29.000,00 kuna, a utrošeno je 39.721,70 kuna.
VII.
R.br.

Komunalna oprema
Naziv

Plan

Ostvarenje

1.

Usluge registracije prijevoznih
5.930,00
5.920,38
sredstava
2.
Premije osiguranja prijevoznih
9.210,00
9.208,21
sredstava
3.
Komunalna oprema - kontejneri
37.515,00
62.462,50
4.
Pomoći
24.985,00
0,00
UKUPNO
77.640,00
77.591,09
Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Žminj predviđena su u iznosu od 77.640,00 kuna, a utrošeno je 77.591,09 kuna.
VIII. Održavanje javnih površina – deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija
R.br.

Naziv

Plan

Ostvarenje

1.

Deratizacija,
dezinsekcija
i
6.875,00
6.875,00
dezinfekcija
UKUPNO
6.875,00
6.875,00
Sredstva za izvršenje radova pod ovom točkom Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Žminj predviđena su u iznosu od 6.875,00 kuna, a utrošeno je 6.875,00 kuna.

Ukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Žminj predviđena su u iznosu od 1.012.865,00
kuna, a ukupno je utrošeno 1.035.650,48 kuna.
Ovo Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih djelatnosti za 2014.
godini u Općini Žminj objaviti će se u Službenom glasniku Općine Žminj.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-02/15-01/01
Urbroj: 2171/04-01-15-2
Žminj, 16. travnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar, v.r.
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Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni
tekst (,,Narodne novine'', broj: 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09.), i članka 41. Statuta
Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13.), Općinsko vijeće općine Žminj
na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Žminj za 2014. godinu

Članak 1.
I. NERAZVRSTANE CESTE
1. Asfaltiranje prometnica u Industrijskoj zoni Žminj
2. Kredit za financiranje programa asfaltizacije nerazvrstanih
cesta

1.115.518,97 kn
373.763,33 kn

II. JAVNA RASVJETA
1. Nabavka opreme i izgradnja

16.717,50 kn

Članak 2.
Plan u proračunu za 2014. godinu iznosi 1.512.600,00 kn, izvršenje plana iznosi
1.505.999,80 kn, odnosno 99,56%.
Članak 3.
Ovo Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Žminj za 2014. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine
Žminj.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
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Klasa: 363-02/15-01/01
Urbroj: 2171/04-01-15-3
Žminj, 16. travnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar, v.r.

21

Na temelju članka 40. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj" br. 4/09.) i čl.
10. Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) područja
Grada Rovinja-Rovigno i općina Bale, Kanfanar i Žminj od 18.veljače 2013.godine,
Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj 16. travnja 2015.godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o istupanju iz udruge Lokalna akcijska grupa – LAG
područja Grada Rovinja-Rovigno i općina Bale, Kanfanar i Žminj

Članak 1.
Općina Žminj zajedno s Gradom Rovinjom-Rovigno i općinama Bale i Kanfanar (u daljnjem
tekstu: članice LAG-a) osnovala je udrugu Lokalna akcijska grupa područja Grada RovinjaRovigno i općina Bale, Kanfanar i Žminj (u daljnjem tekstu: LAG), a radi promicanja
zajedničkih interesa i međusobne suradnje članica LAG-a na unapređivanju ukupnog
gospodarskog i društvenog razvitka ruralnog područja, jedinstvenog zagovaranja interesa
lokalne samouprave razvijanjem sinergije i umrežavanjem svih sudionika kojima je u interesu
doprinijeti razvoju ruralnih područja, te drugih aktivnosti na poboljšanju životnih i radnih
uvjeta.
Članak 2.
Sukladno Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine mijenja se
broj i područje LAG-ova.
Članak 3.
Općina Žminj temeljem ove Odluke istupa iz udruge Lokalna akcijska grupa područja Grada
Rovinja-Rovigno i općina Bale, Kanfanar i Žminj.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Žminj.

KLASA: 023-01/15-01/16
URBROJ: 2171/04-01-15-1
Žminj, 16.04.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Jordan Krajcar, v.r.

22

Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj" br. 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj 16.travnja 2014. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o pristupanju Općine Žminj udruzi Lokalna akcijska grupa – LAG Središnje Istre

Članak 1.
Općina Žminj (u daljnjem tekstu: Općina) pristupa postupku učlanjenja u LAG
Središnja Istra u skladu sa smjernicama Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 o ustroju,
broju LAG-ova i njihovom području djelovanja.
Učlanjenje iz stavka 1. ovoga članka provesti će se nakon što iz Registra udruga bude
brisana udruga Lokalna akcijska grupa područja Grada Rovinja-Rovigno i općina Bale,
Kanfanar i Žminj – LAG Rovinjštine.
Članak 2.
Općina, kao član LAG-a Središnja Istra, ima pravo birati i biti birana u sva tijela
LAG-a, sudjelovati u utvrđivanju programa LAG-a te sudjelovati u aktivnostima od
zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAG-a.
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Članak3.
Za predstavnika Općine u Lokalnoj akcijskoj grupi Središnja Istra imenuje se Kristijan
Benčić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj.
Predstavnik ima zadatak sudjelovati u aktivnostima vezanim za učlanjenje Općine u
LAG Središnja Istra i djelovanju LAG-a Središnja Istra (predlaganje i provedba programa,
edukacije, pomoć u kandidiranju na natječaje, pomoć pri izradi strategije), a sve u cilju
unapređenja kvalitete i standarda života u ruralnom prostoru na kojem LAG Središnja Istra
djeluje.
Članak4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Žminj.

KLASA: 023-01/15-01/03
URBROJ: 2171/04-01-15-7
Žminj, 16.04.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jordan Krajcar, v.r.

23
Na temelju članka 35. stavka 2. 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.) i članka 41. Statuta Općine Žminj
(„Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici
održanoj 16. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora
u vlasništvu Općine Žminj

Uvodna odredba
Članak 1.
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Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno
korištenje poslovnih i drugih prostora (dalje u tekstu: prostora) u vlasništvu Općine
Žminj (dalje u tekstu: Općina).

Uvjeti i način davanja prostora na privremeno ili povremeno korištenje
Članak 2.
(1)
Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili
fizičkoj osobi (dalje u tekstu: korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.
(2)
Odluku o dodjeli prostora na privremeno ili povremeno korištenje donosi
Općinski načelnik.
(3)
Pisani zahtjev za davanje prostora na privremeno ili povremeno korištenje
obavezno sadrži:
- podatke o korisniku,
- podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev za korištenje,
- naznaku aktivnosti odnosno djelatnosti koja se želi obavljati u prostoru,
- vremensko razdoblje odnosno dužinu trajanja privremenog ili povremenog
korištenja poslovnog prostora.
Članak 3.
Uvjeti pod kojima se prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje utvrđuju se
Ugovorom o korištenju prostora kojeg potpisuju Općinski načelnik i ovlaštena osoba
korisnika prostora, a koji obavezno sadrži:
- podatke o ugovornim stranama,
- podatke o lokaciji i površini prostora,
- podatke o aktivnostima odnosno djelatnosti koju će korisnik obavljati u
poslovnom prostoru,
- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja
prostora,
- naznaku da se daje na korištenje bez naknade ili uz naknadu u slučajevima
određenim ovom Odlukom,
- obveze održavanja prostora i odredbu da je korisnik dužan po prestanku ugovora
prostor predati u urednom stanju,
- odredbu da korisnik odgovara za štetu nastalu u prostoru prilikom korištenja
istog,
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora te potpise ugovornih strana.
Članak 4.
Privremeno ili povremeno korištenje neće se odobriti korisniku koji:
- ima nepodmiren dug prema Općini Žminj po bilo kojem osnovu,
- ne ispunjavanja ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem
odredaba ove Odluke.
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Članak 5.
(1)
Prostori se daju na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu.
(2)
Iznos naknade za privremeno ili povremeno određuje se kao umnožak korisne
površine prostora i jedinične cijene po metru kvadratnom te broja sati korištenja, a
prema namjeni korištenja prostora kako slijedi:
1.

2.
3.

NAMJENA
Redovne aktivnosti registriranih političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača koje su zastupljene u Općinskom vijeću, predavanja, tribine,
izložbe, promocije književnih ili znanstvenih djela, sastanci, održavanja
skupština i slične aktivnosti i usluge za čije se korištenje ne naplaćuju
ulaznice ili neki drugi oblik naknade
Aktivnosti sportskih udruga, održavanje raznih proslava, tečajeva i seminara
te usluge koje podrazumijevaju novčano učešće sudionika
Promocije proizvoda i usluga profitnog sektora i slične aktivnosti

CIJENA
0,50 kn/m2

1,00 kn/m2
3,00 kn/m2

(3)
Korisnici koji za privremeno ili povremeno korištenje prostora plaćaju naknadu
iz prethodnog stavka, dužni su u sezoni grijanja platiti i troškove grijanja.
Članak 6.
Prostori se daju na privremeno ili povremeno korištenje, sukladno mogućnostima
Općine, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi prostori u vlasništvu Općine, bez
naknade udrugama građana koje djeluju na području Općine Žminj, čija djelatnost
predstavlja potrebu i interes Općine Žminj na području kulture, sporta, odgoja i
obrazovanja, kulture mladih, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, ljudskih prava,
protupožarne zaštite, ili se udruge i društva u većem dijelu financiraju iz općinskog
proračuna.
Članak 7.
(1)
Isti prostor može se dati na korištenje većem broju korisnika u različitim
terminima.
(2)
Ugovorom se utvrđuju termini za svakog pojedinog korisnika.
Članak 8.
Evidenciju o rasporedu korištenja prostora i zaprimanju zahtjeva za davanje na
privremeno ili povremeno korištenje vodi Jedinstveni upravni odjel.

Privremeno korištenje prostora
Članak 9.
Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano svakodnevno ili
periodično korištenje prostora koje traje određeno vrijeme, ne duže od 10 (deset)
godina.
___________________________________________________________________________
17. travnja 2015. godine

Broj 2 / 15

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 12

Članak 10.
Ukoliko je prostor dan na privremeno korištenje bez naknade, korisnik je u obvezi
plaćati režijske troškove, a oslobođen je plaćanja komunalne naknade.
Članak 11.
(1)
Korisnici su dužni koristiti prostor u strogo namjenske programske svrhe, te se
poslovni prostor ne smije davati u podzakup.
(2)
Za sva ulaganja u prostor korisnik mora pribaviti prethodnu suglasnost Općine.
Adaptaciju prostora korisnik mora izvesti u cijelosti o vlastitom trošku, bez prava na
povrat uloženih sredstava.
Članak 12.
Općinski načelnik može svojom odlukom raskinuti ugovor o korištenju ako i poslije
pisane opomene korisnik prostora:
- koristi prostor protivno odredbama ugovora o korištenju,
- načinom korištenja nanosi prostoru znatnu štetu,
- ukoliko ne koristi prostor,
- bez odobrenja vrši adaptaciju ili preinaku prostora,
- ako je prostor potreban vlasniku.

Povremeno korištenje prostora
Članak 13.
1)
Povremenim korištenjem smatra se korištenje za koje se potreba pojavljuje od
vremena do vremena, i to za: redovne aktivnosti političkih stranaka i njihovih ogranaka,
redovne aktivnosti udruga, održavanje sastanaka, predavanja, tribina, humanitarnih
manifestacija, manifestacija u organizaciji Općine i Turističke zajednice Općine,
manifestacija i događanja od posebnog značenja za Općinu i slično.
(2)
Za povremeno korištenje prostora iz stavka 1. ovoga članka naknada se, u pravilu,
ne naplaćuje.
Članak 14.
(1)
Korisnici prostora iz članka 11. ove Odluke dužni su poštivati odobrene termine i
uvjete korištenja prostora.
(2)
U prostore koji se koriste povremeno ne mogu se unositi namještaj i oprema,
osim slika, promidžbenog materijala, nastavnih pomagala i sličnih predmeta koji
korisniku služe za vrijeme korištenja prostora radi obavljanja svojih aktivnosti, nakon
čega ih je dužan ukloniti.
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Prijelazne i završne odredbe
Članak 15.
Svi korisnici poslovnog prostora koji do sada imaju sklopljene ugovore o korištenju
poslovnih prostora s kojima raspolaže Općina, stupanjem na snagu ove Odluke uskladiti
će se sa istom.
Članak 16.
Stručne i administrativne poslove u izvršavanju ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Žminj.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.
KLASA: 943-01/15-01/02
URBROJ: 2171/04-01-15-1
Žminj, 16. travnja 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Jordan Krajcar, v.r.
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Na temelju članka 3. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe (NN 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.) i članka 41. Statuta Općine Žminj
(Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Žminj je na svojoj
sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2015. g.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članovima
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
___________________________________________________________________________
17. travnja 2015. godine

Broj 2 / 15

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 14

Žminj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2015. godinu koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Žminj za 2015. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Žminj za 2015. godinu osigurana su sredstva za rad političkih
stranaka i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Žminj u iznosu od 8.000,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj
pojedinoj političkoj stranci i listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci i listi grupe birača pripada i pravo na naknadu razmjerno broju njenih
izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 606,06 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu
od 60,61 kuna.
Članak 5.
Političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u
Općinskom vijeću, s uvećanjem za svakog člana podzastupljenog spola od 10 % iznosa
predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela, u iznosima kako slijedi:
• SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
2.484,85 kn
• ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR
2.424,24 kn
• Lista grupe birača SANJIN DIMIĆ BOLJUNČIĆ
1.272,73 kn
• Lista grupe birača ALDO BANČIĆ
1.212,12 kn
• HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
606,06 kn
Članak 6.
Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačuje Odsjek za financije i
proračun na žiro račun političke stranke odnosno člana predstavničkog tijela izabranog s liste
grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Žminj.
KLASA: 021-05/15-01/04
URBROJ: 2171/04-01-15-1
U Žminju, 16. travnja 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Jordan Krajcar, v.r.
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Na temelju članka 109. Zakona o cestama (,,Narodne novine”, broj 84/11., 22/13. i
54/13.) i članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj 01/13.),
Općinsko vijeće općine Žminj na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donijelo je

Odluku
o izmjenama i dopunama
Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Žminj

Članak 1.
Evidencija nerazvrstanih cesta koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama na
području općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 07/10. i 04/14.) dopunjuje se
slijedećom cestom:
NC-084
Balići - Ž5077
- k.č. 13744, 14030, 8067/8, 8086/3, 8086/2, 12178/2, 10847 (u Katastru: 10847/1 i
10847/2), 10088/438, 10088/526, 12170/1, 12140/2, sve k.o. Žminj.
Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Žminj ostaje
i dalje na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Žminj“.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/14-01/71
URBROJ: 2171/04-01-15-2
Žminj, 16. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Jordan Krajcar, v.r.
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