
 
- P R I J E D L O G - 

 
            Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14, 110/19. i 144/21) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21) 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 Grabrovnica 
 

 
Članak 1. 

 Odlukom o  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju (u 
daljnjem tekstu: Odluka) ukida se status javnog dobra u općoj uporabi Općine Pitomača, 
Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I OIB: 80888897427, na nekretnini oznake kčbr. 378/1 PUT HAT U 
SELU površine 1768 m2 upisane u ZK uložak broj 1139 k.o. Grabrovnica.  

Na nekretnini iz stavka 1. ovog članka ukida se status javnog dobra u općoj uporabi s 
obzirom da je trajno prestala potreba njenog korištenja te da isto u naravi ne predstavlja javno 
dobro u općoj uporabi.  

 
Članak 2. 

 Za nekretninu iz članka 1. ove Odluke zatražit će se od Općinskog suda u Virovitici, 
Zemljišnoknjižnog odjela Pitomača brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljšnim 
knjigama. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

 
KLASA: 940-01/22-01/20 
URBROJ: 2189/16-22-1 
Pitomača, ________ 2022. 
 
                                                        

  OPĆINA PITOMAČA 
                                      OPĆINSKO VIJEĆE        
 
                        
                     PREDSJEDNIK: 
                     Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E: 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA: 
Člankom 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 
110/19. i 144/21) definirano je da  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. Odluku o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave. 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 
Na nekretnini oznake kčbr. 378/1 PUT HAT U SELU površine 1768 m2 upisane u ZK uložak broj 
1139 k.o. Grabrovnica ukida se status javnog dobra u općoj uporabi s obzirom da isto u naravi 
ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi. Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje 
navedene Odluke. 
 
 
 

                                              


