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OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

48. 
 

 

Na temelju ĉlanka 19. Statuta Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09.), ĉl. 85. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan („Službeno 

glasilo Općine Kršan“ br. 07/09.), te toĉke XV. 

Ponovljenog javnog natjeĉaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju 

Općine Kršan od 04. srpnja 2011. godine, Općinsko 

vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 03. 

studeni 2011. godine donijelo 

 

O D L U K U  

 

I.  

 

Poništava se dio Ponovljenog javnog natjeĉaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

na podruĉju Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Natjeĉaj), 

raspisan na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine 

Kršan KLASA: 021-05/11-01/6, URBROJ: 2144/04-05-

11-3 od 09. lipnja 2011. godine, a objavljen dana 04. 

srpnja 2011. godine, kako slijedi: 

 

 

 

 

- za redni broj 11. iz Natjeĉaja – tablu 69, 

koju ĉini k.ĉ. 1843/4 u k.o. Ĉepić, površine 

22,0980 ha, 

- za redni broj 12. iz Natjeĉaja – tablu 70, 

koju ĉini k.ĉ. 1843/6 u k.o. Ĉepić, površine 

17,9140 ha, 

- za redni broj 15. iz Natjeĉaja – tablu 74, 

koju ĉine k.ĉ. 1843/12 i k.ĉ. 1843/13, obje 

u k.o. Ĉepić, površine 14,1089 ha. 

 

II. 

 

Pravnim i fiziĉkim osobama koje su dostavile 

ponude za dio Natjeĉaja – katastarskih ĉestica (tabli) koji 

je poništen, uplaćene jamĉevine biti će vraćene u roku 

od 8 dana od stupanja na snagu ove Odluke za što se 

zadužuje Odsjek za financije i proraĉun Općine Kršan sa 

Odsjekom za općinsku samoupravu i upravu, opće i 

pravne poslove Općine Kršan. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objaviti će se u Službenom glasilu Općine Kršan, na web 

stranici / oglasnoj ploĉi Općine Kršan i u dnevnom tisku 

''Glas Istre''. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/11-01/12 

URBROJ: 2144/04-05-11-2 

Kršan, 03. studeni 2011. 

 

   Predsjednik  

   Općinskog vijeća 

 

   Zdravko Vidak, v.r. 
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