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 31. kolovoza
2016. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti
u k.o. Ogulinski Hreljin



Članak 1.



Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti koja obuhvaća
dijelove k.č.br. 14, 21/1 i 454/1 odnosno prema prijedlogu parcelacije k.č.br. 14/2, površine
22 čhv 78 (m2), k.č.br. 21/3, površine

17 čhv (62 m2) i k.č.br. 454/3, površine
  44 čhv (158 m2),
sve upisane u zk.ul.br. Popis I k.o. Ogulinski Hreljin.

Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove da obavi sve potrebne radnje za provedbu ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.

KLASA:
URBROJ:
Ogulin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Sabljak, dipl.ing.građ.

Obrazloženje
uz Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
dijelu nerazvrstane ceste

U tijeku je parnični postupak kod Općinskog suda u Ogulinu broj P108/16 tužitelja
Josipa Brozovića, Okruglica 15, Hreljin Ogulinski, protiv Grada Ogulina radi utvrđenja
prava vlasništva stečenog dosjelošću.
Tijekom postupku obavljen je očevid na terenu uz izvršeno geodetsko snimanje od
strane geodetskog ureda ''GEAD'' 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 tužiteljeva posjeda. Također je i izjavama
svjedoka potvrđeno da se put, koji se u naravi koristi ,na današnjoj lokaciji nalazi najmanje
80 godina,
Tužitelj je tijekom glavne rasprave održane 10. lipnja 2016. izjavio da ne bio
potraživao troškove parničnog postupka od Grada Ogulina ukoliko bi Gradsko vijeće
donijelo odluku o ukidanju statusa javnog dobra te da mu jedino bitno da se navedeni
problem što skorije riješi.
Ovaj Upravni odjel mišljenja je da je zahtjev podnositelja opravdan budući se u
naravi radi o obiteljskoj kući i okućnici tužitelja, a tužitelj je kroz raniji parnični postupak
uspješno riješio pitanje prava vlasništva s Republikom Hrvatskom za preostali dio njegovog
posjeda. Stoga bi se okončanjem parničnog postupka protiv Grada Ogulina samo formirala
jedinstvena gospodarska cjelina na način kako je tužitelj već dugi niz godina uživa te tako u
cijelosti uredili imovinskopravni odnosi.
Slijedom svega navedenog predlaže se Gradskom Vijeću donošenje ove odluke.

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove
prostorno uređenje, zaštitu okoliša
i imovinskopravne poslove
PROČELNICA

Slavica Zubčić, dipl. ing. arh.

