
      
  REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

           GRAD ZABOK 

             Gradsko vijeće 

 

KLASA: UP/I-944-02/15-01/01 

URBROJ: 2197/01-02-15-4 

Zabok, 13. svibnja 2015. 

 

PREDMET: Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini oznake kčbr.  

                      2062/6 k.o. Zabok 

 

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 

22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) te članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09. i 16/04.), Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 

18. sjednici, održanoj dana 13. svibnja 2015. godine, donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kčbr. 2062/6, 

put, površine 108m², javno dobro u općoj uporabi, upisan u z.k.ul.br. 285 k.o. Zabok. 

 

II. Zemljišno-knjižni odjel Zabok, Općinskog suda u Zlataru provest će ovu Odluku u 

zemljišnim knjigama tako da će nekretninu iz točke I. ove Odluke brisati iz postojećeg 

zemljišno-knjižnog uloška broj 285, k.o. Zabok, kao javno dobro u općoj uporabi, te 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 

 

 Nekretnina oznake kčbr. 2062/6, put, površine 108m², upisana je kao javno dobro u 

općoj uporabi, u z.k.ul.br. 285 k.o. Zabok. Očevidom na licu mjesta te izjavama svjedoka 

nedvojbeno je utvrđeno da se predmetna nekretnina ne koristi niti se je koristila kao put – 

javno dobro.  Predmetna nekretnina u naravi čini jednu cjelinu – oranicu, zajedno s 

nekretninama oznake kčbr. 2062/1 te 2062/7, obje k.o. Zabok.  

 

 PREDSJEDNIK 

 Gradskog vijeća 

Žarko Ivančić, oec. 

             
DOSTAVITI: 

1.Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok,  

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.  

 


