
 
- P R I J E D L O G - 

 
            Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj 1/22. i 4/22) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 11. sjednici održanoj 
___________ 2022. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

na nekretnini u naselju Pitomača 
 

 
Članak 1. 

 Odlukom o  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) ukida se status javnog dobra u općoj uporabi Općine 
Pitomača, OIB: 80888897427, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, na komunalnoj 
infrastrukturi – javnom parkiralištu nekretnini oznake kčbr. 2178/2 PITOMAČA, TRG KRALJA 
TOMISLAVA, PARKIRALIŠTE, površine 1227 m2 upisane u zk.ul.br. 2086 k.o. Pitomača 
(katastarska čestica oznake kčbr. 1343/1 Trg kralja Tomislava, PARKIRALIŠTE površine 1227 m2 
upisano u Posjedovni list br. 3417 k.o. Pitomača I). 
 

Članak 2. 
 Utvrđuje  se da je trajno prestala potreba za korištenjem  komunalne infrastrukture  - 

javnog parkirališta iz članka 1. ove Odluke  te da isto više u naravi ne predstavlja javno dobro u 
općoj uporabi.  
 

Članak 3. 
 Na temelju ove Odluke provest će se upis brisanja u zemljišnim knjigama  javnog 
parkirališta iz članka 1. ove Odluke kao javnog dobra u općoj uporabi. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
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O B R A Z L O Ž E N J E: 

 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA: 
 
Člankom 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18. i 
32/20) propisano je da Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture 
donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Odluka o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture ili njezina dijela može se donijeti ako je trajno 
prestala potreba za njezinim korištenjem. Nekretnina kojoj prestane status javnog dobra u 
općoj uporabi ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave odnosno pravne osobe koja 
obavlja komunalnu djelatnost. Odluka uz ostalo, mora sadržavati naziv i vrstu komunalne 
infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se 
infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u 
zemljišne knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u 
zemljišne knjige. Odluka se dostavlja nadležnom sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra 
u općoj uporabi u zemljišnim knjigama odnosno radi brisanja tog statusa. 

Člankom 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21) 
propisan je djelokrug rada Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 
 
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
 
Nekretnina oznake kčbr. 2178/2 PITOMAČA, TRG KRALJA TOMISLAVA, PARKIRALIŠTE, površine 
1227 m2 upisane u zk.ul.br. 2086 k.o. Pitomača (katastarska čestica oznake kčbr. 1343/1 Trg 
kralja Tomislava, PARKIRALIŠTE površine 1227 m2 upisano u Posjedovni list br. 3417 k.o. 
Pitomača I) u naravi više ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi i trajno  je prestala 
potreba za korištenjem  komunalne infrastrukture  - javnog parkirališta. Slijedom navedenoga, 
predlaže se donošenje navedene Odluke. 
 
 
 
 

                                              


