
Obrazloženje 

Nekretnina označena kao k.č.br. 186/2  u zemljišnoj knjizi k.o.Oprić upisana je kao javno dobro u 

općoj upotrebi. 

Sukladno odredbi članka 35. Stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugom stvarnim pravima (Narodne 

Novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

153/09, 143/12, 152/14) nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao javno dobro 

stvari su u vlasništvu Republike Hrvatske, a stavkom 4. određeno je da se svatko može služiti 

stvarima u vlasništvu Republike Hrvatske na način koji je radi ostvarenja te namjene odredilo 

tijelo ili ustanova kojoj su dane na upravljanje, odnosno tijelo nadležno za određivanje namjene 

koje njima neposredno upravlja. 

Općinske nekretnine u zemljišnim knjigama su uknjižene kao javno dobro iako to u naravi nisu, a 

što čini prepreku za pravni promet navedenim nekretninama sukladno činjeničnom stanju te 

važećim dokumentima prostornog planiranja. Odredbom članka 103. Zakona o cestama 

omogućeno je da se takvim nekretninama ukine status javnog dobra, uz istodobni upis prava 

vlasništva u korist jedinice lokalne samouprave. 

Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), 

člankom 103., propisan je način i postupak ukidanja statusa javnog dobra u općoj upotrebi kad 

je prestane potreba korištenja nerazvrstane ceste odnosno njezinog dijela,. Odluku o ukidanju 

statusa javnog dobra u općoj upotrebi donosi Općinsko vijeće, a nekretnina ostaje u vlasništvu 

jedinice lokalne samouprave. 

Kako bi Općina Lovran mogla raspolagati nekretninama uknjiženim kao javno dobro u općoj 

upotrebi potrebno je prethodno ukinuti to svojstvo na katastarskoj čestici koja je predmet 

raspolaganja. U predmetnom slučaju predlaže se ukidanje tog svojstva na k.č. br. 186/2  k.o. 

Oprić kako bi se nekretninom moglo raspolagati sukladno važećim prostorno-planskim 

dokumentima. 

Prijedlog odluke upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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Na temelju odredbe članka 103. stavka 2. Zakona o cestama  (Narodne novine 84/11, 22/13, 

54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine 

Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13 – Ispravak, 8/14-pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21)  Općinsko 

vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj ____________ 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

 o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 186/2  k.o. Oprić 

 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 186/2  k.o. Oprić , ceste i 

putevi od 31 m2 z.k.ul. 2686, upisan u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba 

Opatija kao opće dobro – putevi i ceste. 

Članak 2. 

Temeljem ove odluke Općinski sud u Rijeci, Stalna služba Opatija izvršiti će brisanje statusa 

javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini navedenoj u članku 1. Ove odluke, uz istodobni upis 

prava vlasništva na ime i u korist Općine Lovran. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama općine Lovran. 

KLASA: 

URBROJ: 

Lovran,  _______ 2022. 
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Predsjednik 

Sanjin Sirotnjak 

 


