
 Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) i članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik 
Karlovačke županije“ broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina dana 30. listopada 
2017.  donijelo je sljedeću  

 

ODLUKU  

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti 
u k.o. Vitunj 

 

Članak 1. 

 Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti koja obuhvaća  dio 
k.č.br. 1417/3 k.o. Vitunj odnosno prema prijedlogu parcelacije k.č.br. 1417/5, površine 
226m2, upisanuu zk.ul.br. Popis I  k.o. Vitunj. 

 

Članak 2. 

 Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje da 
obavi sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objaveu „Glasniku Karlovačke 
županije“.  

 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Ogulin,  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 

    

         Predsjednik Gradskog vijeća 

   

                                                                              Željko Stipetić, dipl.krim.  



 

Obrazloženje 
uz Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj 
 

U tijeku je parnični postupak kod Općinskog suda u Ogulinu broj P-565/17tužitelja 
Ljubice Turković iz Turkovića Ogulinskih, Turkovići 37 i Božice Turković iz Turkovića 
Ogulinskih, Turkovići 37, protiv Grada Ogulina radi priznanja prava vlasništva stečenog 
dosjelošću.  

Tijekom postupka obavljen je očevid na terenu uz izvršeno geodetsko snimanje od 
strane geodetskog ureda ''GEO-ing'' d.o.o. 

Očevidom na terenu utvrđeno je da u naravi ne postoji prijeporni ucrtani put već da je 
stvarna trasa puta izmještena zapadnije od posjeda tužitelja.  

Sukladno ranijem usmenom dogovoru na ročištu održanom 10. listopada 2017. 
postignut je sporazum da će Grad Ogulin ukinuti status javnog dobra ukoliko tužiteljica 
Ljubica Turković odustane od potraživanja naknade parničnih troškova. Slijedom navedenog 
tužiteljicase putem opunomoćenika obratila podneskom Gradu Ogulinu sa zahtjevom za 
ukidanjem statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. 1417/3, put polje, upisanoj u POPIS I u k.o. 
Vitunjodnosno prema prijedlogu parcelacije na k.č.br. 1417/5, dvorište, površine 226 m2., uz 
očitovanje da odustaje od potraživanja naknade parničnih troškova pod uvjetom ukidanja 
statusa javnog dobra. 

Ovaj Upravni odjel mišljenja je da je zahtjev podnositelja opravdan budući je tijekom  
parničnog postupkadokazano nepostojanje potrebe korištenja dijela ucrtanog puta. Stoga bi 
se okončanjem parničnog postupka protiv Grada Ogulina samo formirala jedinstvena 
gospodarska cjelinana način kako je tužitelji već dugi niz godina uživaju te tako u cijelosti 
uredili imovinskopravni odnosi. 

Slijedom svega navedenog predlaže se Gradskom Vijeću donošenje ove odluke. 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav 
i prostorno uređenje 

 
PRIVREMENA PROČELNICA 

 

Slavica Zubčić, dipl. ing. arh. 


