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 i 143/12) i članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke
županije“ broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina dana 19. prosinca 2014.
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
k.č.br. 1417/1, površine 264 čhv (950 m2), upisanu u zk.ul.br. Popis I k.o. Vitunj.
Članak 2.
Ova Odluka će se provesti u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu na način da
će se kao vlasnik predmetne nekretnine uknjižiti Grad Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
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Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Sabljak, dipl.ing.grañ.

Obrazloženje
uz Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti

U tijeku je parnični postupak kod Općinskog suda u Ogulinu broj P-303/14 tužitelja
Ivana Turkovića iz Turkovića Ogulinskih, Turkovići 45 protiv Grada Ogulina i Republike
Hrvatske radi priznanja prava vlasništva stečenog dosjelošću.
Tijekom postupku obavljen je očevid na terenu uz izvršeno geodetsko snimanje od
strane geodetskog ureda ''Geo-ing' d.o.o.
Tužitelj se putem svog opunomoćenika Borisa Grgurića, odvjetnika iz Ogulina,
J.b.Jelačića 8, obratio podneskom Gradskom vijeću sa zahtjevom za ukidanjem statusa
javnog dobra na gore spomenutoj nekretnini.
Nakon izrade parcelacijskog elaborata utvrñeno je da dio k.č.br. 1417/1 k.o. Vitunj
odnosno prema prijedlogu parcelacije k.č.br. 1417/1 površine 264 čhv, upisane u zemljišnim
knjigama kao javno dobro put, u naravi predstavlja dijelove obiteljske kuće i okućnice
tužitelja Ivana Turkovića.
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 2. prosinca 2014. već je donesena odluka o
ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 1330/4 k.o. Vitunj na temelju podnesenog zahtjeva
Ivana Turkovića iz Turkovića Ogulinskih, Turkovići 45. Općinski sud je naknadno utvrdio i
usmeno obavijestio opunomoćenika Grada Ogulina o potrebi donošenja iste odluke i za
k.č.br. 1417/1, a zatim 9. prosinca 2014. dostavio i rješenje o preotvaranju glavne rasprave s
pozivom da Grad Ogulin dostavi odluku o ukidanju statusa javnog dobra putevi još i za
navedenu nekretninu
Ovaj Upravni odjel mišljenja je da je zahtjev podnositelja opravdan budući se u
naravi radi o okućnici tužitelja te će se kroz parnični postupak samo formirati grañevinska
čestica na način kako se ista već dugi niz godina uživa te tako u cijelosti urediti
imovinskopravni odnosi.
Slijedom svega navedenog predlaže se Gradskom Vijeću donošenje ove odluke.

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