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Predmet: Ukidanje svojstva javnog dobra na dkčbr. 4317 i dkčbr. 4318, k.o. Zabok 

 
U predmetu ukidanje svojstva javnog dobra na dkčbr. 4317 i dkčbr. 4318, k.o. Zabok, 

a temeljem članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 
br. 13/09.) i u svezi s primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst., 82/04., 178/04., 
38/09. i 79/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 28. 
siječnja 2010. godine, donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

 
I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na: 
- nekretnini oznake dkčbr. 4317, put, površine 84m² (23 čhv), upisan u z-k.ul. 285, 

k.o. Zabok, javno dobro u općoj uporabi i 
- nekretnini oznake dkčbr. 4318, put, površine 202m² (57 čhv), upisan u z-k.ul. 

285, k.o. Zabok, javno dobro u općoj uporabi, 
 -      nekretnini oznake dkčbr. 4318, put, površine 605m² (168 čhv), upisan u z-k.ul.  
         285, k.o. Zabok, javno dobro u općoj uporabi. 
 
Nekretnine iz stavka 1. ove točke utvrđene su Parcelacijskim elaboratom od 05. 

studenog 2009. godine potvrđenim od strane Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela 
za prostorno uređenje i gradnju. 

II. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Zaboku provest će ovu Odluku u 
zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz točke I. ove Odluke brisati iz postojećeg 
zemljišno-knjižnog uloška 285, k.o. Zabok, javno dobro u općoj uporabi, te prilikom 
provedbe parcelacijskog elaborata iz točke I. ove Odluke, iste upisati u odgovarajući 
zemljišnoknjižni uložak kao vlasništvo Grada Zaboka. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
           Obrazloženje 
 Utvrđuje se da su nekretnina oznake dkčbr. 4317, put, površine 84m² (23 čhv), upisan 
u z-k.ul. 285, k.o. Zabok, i nekretnina oznake dkčbr. 4318, put, površine 202m² (57 čhv), 
upisan u z-k.ul. 285, k.o. Zabok, obje upisane kao javno dobro u općoj uporabi. 
 Utvrđuje se da se predmetne nekretnine ne koriste kao put te da je prestala potreba za 
njihovim daljnjim korištenjem u svojstvu javnog dobra u općoj uporabi. 
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        Zoran Krajačić 

 
 
 



Dostaviti: 
1. Općinski sud u Zaboku, 
    Zemljišno-knjižni odjel, M. Gupca 22, 
2. Područni ured za katastar Krapina, 
    Ispostava Zabok, M. Gupca 22, 
3. Ured državne uprave u K-ZŽ, 
    Služba za zajedničke poslove,  
    Krapina, Magistratska 1, 
4. Za objavu u "Službenom glasniku K-ZŽ", 
5. Za zbirku akata, 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Pismohrana.  

 
 
 


