- prijedlog Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br. 68/18., 110/18. i 32/20), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne
novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 33/01., 60/01.,
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17.,
98/19. i 144/20.) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine
Žminj“ broj 05/18., 1/20. i 1/21), Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici
održanoj dana ___ lipnja 2021. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na
dijelovima nekretnine označene kao k.č. 13725/2 PUT upisane u z.k.ul. 7104, i to
na dijelovima koji će nakon provedbe Parcelacijskog elaborata za provedbu
postupka izvlaštenja broj 81-2020 izrađenog po Geoinfo Istra d.o.o. iz Pazina,
Dušani 78, Zarečje, od listopada 2020., a u skladu s pravomoćnom Lokacijskom
dozvolom Klase: UP/I-350-05/20-01/000064, Urbroj: 2163/1-18-07/1-20-0006 od
20.07.2020. izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Istarske županije, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Rovinj nositi oznake
k.č. 13725/2 u površini od 490 m2, k.č. 13725/6 u površini od 168 m2, k.č.
13725/8 u površini od 2m2 i k.č. 13725/9 u površini od 18 m2 te se na
predmetnim nekretninama u naselju Žminj ukida status nerazvrstane ceste kao
javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavljaju građevinsko zemljište u
vlasništvu Općine Žminj.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno knjižni odjel u Rovinju
- Rovigno, izvršit će brisanje upisa da su novonastale čestice k.č. 13725/2,
13725/6, 13725/8 i 13725/9 k.o. Žminj, nerazvrstana cesta kao javno dobro u
općoj uporabi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Žminj“.

KLASA: 947-01/21-01/07

URBROJ: 2171/04-01-21Žminj, __ lipnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sara Mužina

