
 

                           
            REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD ZABOK 

                   Gradsko vijeće 

 

KLASA: 940-01/15-01/01 

URBROJ: 2197/01-02-16-12 

Zabok, 23. svibanj 2016.  

 

 

PREDMET: Ukidanje svojstva javnog dobra u općoj uporabi 

                      - odluka, donosi se 

 

 Na temelju članka  31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 27. sjednici održanoj 

dana 23. svibnja 2016. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi  

 

 I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kčbr. 2516/2, 

put, površine 101 m², upisana u z.k.ul.br. POP I k.o. Gubaševo. 

II. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Zaboku provest 

će ovu Odluku u zemljišnim knjigama, tako da će na nekretnini iz točke I. ove Odluke brisati 

svojstvo javnog dobra u općoj uporabi i istu upisati kao vlasništvo Grada Zaboka, Zabok, 

ZIVTOV trg 10, OIB:39265120858. 

III. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

Obrazloženje 

Utvrđuje se da je nekretnina oznake kčbr. 2516/2, put, površine 101 m², upisana u 

z.k.ul.br. POP I k.o. Gubaševo, javno dobro u općoj uporabi. 

 Utvrđuje se da je predmetna nekretnina obuhvaćena parcelacijskim elaboratom za 

izgradnju paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu D1. Svojstvo 

javnog dobra u općoj uporabi ukida se za navedenu nekretninu kako bi ista mogla biti 

predmetom prijenosa prava vlasništva na Hrvatske ceste d.o.o. sukladno Zakonu o uređivanju 

imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ 

br. 80/11).  

 

PREDSJEDNIK 

Gradskog vijeća 

           Žarko Ivančić,oec. 

 

 



 

 

           
DOSTAVITI: 

1.Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, 

   Zemljišno-knjižni odjel, M. Gupca 22, 

2. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, 

    Odjel za katastar nekretnina Zabok, M. Gupca 22, 

3. Ured državne uprave u KZŽ, Služba za zajedničke poslove,  

    Krapina, Magistratska 1, 

4. Za objavu u Službenom glasniku KZŽ, 

5. Za zbirku akata, 

6. Za prilog zapisniku, 

7. Pismohrana.  

 

 


