
 

PRIJEDLOG ODLUKE 

 

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13 i 92/14), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 
novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 

153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik» 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora, na _ sjednici održanoj 
___ _. godine donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao  
kat.čest.zem. 10690 i kat.čest.zem. 11201, k.o. Podgora 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - puta, na dijelu nekretnine označene kao 

kat. čest. zem. 10690, k.o. Podgora, u površini od 19 m2  i označena točkama 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 i na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. zem. 11201, k.o. Podgora, u 

površini od 7 m2 i označena točkama 14-15-16-17-18-19-20 kako je prikazano na Skici 

izmjere, mjerilo 1:200, izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Bojana Petkovića, 
mag. ing. geod., u INFOKARTA d.o.o. Split u srpnju 2017. godine.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da nekretnine iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služe 
kao javno dobro u općoj uporabi - put, te se površine istih isključuju iz opće uporabe. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska će 
provesti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta na nekretninima iz članka 1. ove 
Odluke, te će zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj na nekretninama iz članka 
1. ove Odluke izvršiti upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi- puta uz istodobni 

upis, odnosno uknjižbu prava vlasništva za cijelo u korist Općine Podgora.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku« službenom 
glasilu Općine Podgora.  

 

Klasa:  

Ur. broj:  
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                               Marin Urlić 

 

 

 



Obrazloženje 

Odredbom članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13 i 92/14) propisano je: 

«(1) Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj 
se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 
(2) Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog 

dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se nadležnom sudu radi provedbe brisanja 
statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste u zemljišnoj knjizi.» 

 

Nekretnina označena kao kat. čest. zem. 10690, k.o. Podgora, u površini od 19 m2 i označena 
slovima 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 i nekretnina označena kao kat. čest. zem. 11201, k.o. 

Podgora, u površini od 7 m2 i označena točkama 14-15-16-17-18-19-20   kako je prikazano na 

Skici izmjere, mjerilo 1:200,  izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Bojana 
Petkovića, mag. ing. geod., u INFOKARTA d.o.o. Split u srpnju 2017. godine, priloženom 
ovom prijedlogu odluke, u naravi predstavljaju stambenu zgradu koja se legalizira i već se 
godinama ne koriste kao nerazvrstana cesta odnosno njezin dio, zbog čega se predlaže 
Općinskom vijeću ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi – puta na dijelu tih 

nekretnina kako je naprijed navedeno.  


