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- Prijedlog – 
 

 
Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj”, 

broj: 05/18., 01/20. i 01/21.), Općinsko vijeće Općine Žminj je na svojoj sjednici 
održanoj dana ___. ožujka 2021. godine donijelo  

 
 
 

ODLUKU 
o suglasnosti na parcelaciju i davanju ovlaštenja za sklapanje ugovora 

o razvrgnuću suvlasništva k.č. 33/1 k.o. Žminj 
 
 
 

Članak 1. 
 

Za nekretninu označenu kao k.č. 33/1 pašnjak upisana u zk.ul.6973 k.o. Žminj 
u suvlasništvu Općine Žminj u 792/6890 dijela, Galant Martina iz Žminja, Galanti 13 u 
3049/6890 dijela i Galant Renate iz Žminja, Galanti 13 u 3049/6890 dijela izrađen je 
Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta u svrhu 
diobe ili spajanja katastarskih čestica broj EL-68/22 od 09.03.2022., izrađen po Mateu 
Kresini 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-68/22 od 
09.03.2022., GeoIstra d.o.o. Pula. 

 
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 ranije 
nekretnine k.č. 33/1 pašnjak površine 10.335 m2 parcelacijom nastaju nove čestice, i 
to: k.č. 33/1 pašnjak površine 7.023 m2, k.č. 33/7 pašnjak površine 1.188 m2 i k.č. 
33/8 pašnjak površine 2.124 m2, pri čemu je k.č. 33/7 oblikovana kao prometnica koja 
povezuje cestu sagrađenu na k.č. 13705/1 k.o. Žminj s k.č. 28/3 k.o. Žminj u 
vlasništvu Općine Žminj i ostalim novonastalim česticama, koje i dalje ostaju u 
suvlasništvu Općine Žminj u 792/6890 dijela, Galant Martina iz Žminja, Galanti 13 u 
3049/6890 dijela i Galant Renate iz Žminja, Galanti 13 u 3049/6890 dijela. 

  
Članak 4. 

 
   Ovom Odlukom daje se ovlaštenje Općinskom načelniku da po provođenju 

Geodetskog elaborata iz članka 1. ove Odluke s ostalim suvlasnicima sklopi 
sporazum o razvrgnuću suvlasništva nekretnina označenih kao k.č. 33/1 pašnjak 
površine 7.023 m2, k.č. 33/7 pašnjak površine 1.188 m2 i k.č. 33/8 pašnjak površine 
2.124 m2, na način da nekretnina označena kao k.č. 33/7 pašnjak k.o. Žminj postane 
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samovlasništvo Općine Žminj, a da nekretnine označene kao k.č. 33/1 pašnjak i k.č. 
33/8 pašnjak u k.o. Žminj postanu suvlasništvo Galant Martina i Galant Renate u 
jednakim dijelovima. 

 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
 

 
KLASA: 947-01/21-01/14 
URBROJ: 2163-41-01-22- 
Žminj, __. ožujka 2022. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

 
 

   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Sara Mužina 

 
 

 


