
               
REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
       OPĆINA ŽMINJ 
       OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Klasa: 947-01/20-01/11 
Urbroj: 2171/04-01-21-11 
Žminj, 30. ožujka 2021. 
         
 
Na temelju članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
5/18., 1/20. i 1/21.) općinski načelnik Općine Žminj dana 30. ožujka 2021. godine 
donio je slijedeći 
 
 
       ZAKLJUČAK 
 
 

I. 
Utvrđuje se da je dana 21. siječnja 2021. godine na oglasnoj ploči Općine Žminj 
objavljen javni natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Žminj i nekretnine 
u suvlasništvu Općine Žminj i privatnih osoba – k.č. 10/2 vrt upisana u zk.ul. 6766 
k.o. Žminj, k.č. 10/3 vrt upisana u zk.ul. 646 k.o. Žminj, k.č. 11/1 oranica upisana u 
zk.ul. 6806 k.o. Žminj, k.č. 12/1 vrt upisana u zk.ul. 5806 k.o. Žminj, k.č. 12/4 vrt 
upisana u zk.ul. 2395 k.o. Žminj, i k.č. 12/5 vrt upisana u zk.ul. 2395 k.o. Žminj, u 
naravi građevinsko zemljište u naselju Žminj, za k.č. 38 pašnjak, upisana u zk.ul. 
6974 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u naselju Žminj u suvlasništvu Općine 
Žminj i fizičkih osoba. 
 

II. 
Utvrđuje se da je na natječaj unutar natječajnog roka pristigla jedna ponuda koja je 
sadržavala sve propisane podatke i uz koju su priloženi svi potrebni prilozi. 
 

III. 
Predlaže se Općinskom vijeću da, sukladno zadržanom pravu iz točke VI. Javnog 
natječaja poništi raspisani javni natječaj za zamjenu nekretnina. 
 
      IV. 
Utvrđuje se prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za zamjenu nekretnina te 
se upućuje Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu. 
  
 
     
               OPĆINSKI NAČELNIK 
            Željko Plavčić, mag.oec., v.r. 
 
 
 



        - p r i j e d l o g –  
       
 
Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
01/13.) te članka 20. stavak 4. u vezi s člankom 2. stavkom 3. Odluke o uvjetima, 
načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj („Službeni 
glasnik“ Općine Žminj br. 02/14.) i točke VI. Javnog natječaja za zamjenu nekretnina 
Klasa: 947-01/20-01/11, Urbroj: 2171/04-01-21-7 od 21.01.2021.g., Općinsko vijeće 
Općine Žminj na sjednici održanoj ___ ožujka 2021. godine donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
o poništenju javnog natječaja za zamjenu nekretnina  

 
 
 

Članak 1. 
 
Poništava se javni natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Žminj za 
nekretninu u suvlasništvu Općine Žminj i privatnih osoba, i to: 
- k.č. 10/2 vrt upisana u zk.ul. 6766 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u 
naselju Žminj, površine 302 m2,  
- k.č. 10/3 vrt upisana u zk.ul. 646 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u naselju 
Žminj, površine 212 m2,  
- k.č. 11/1 oranica upisana u zk.ul. 6806 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u 
naselju Žminj, površine 209 m2, 
- k.č. 12/1 vrt upisana u zk.ul. 5806 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u 
naselju Žminj, površine 514 m2,  
- k.č. 12/4 vrt upisana u zk.ul. 2395 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u 
naselju Žminj, površine 165 m2,  
- k.č. 12/5 vrt upisana u zk.ul. 2395 k.o. Žminj, u naravi građevinsko zemljište u 
naselju Žminj, površine 191 m2,  
za 
- 1188/1270 dijela k.č. 38 pašnjak, upisana u zk.ul. 6974 k.o. Žminj, u naravi 
građevinsko zemljište u naselju Žminj, površine 1270 m, objavljen dana 21. siječnja 
2021. godine na oglasnoj ploči Općine Žminj. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Žminj. 
  
    
Klasa: 947-01/20-01/11 
Urbroj: 2171/04-01-21- 
Žminj, ___________ 2021. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                 Sanjin Stanić   
 


