
                                                                                                          

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 340-04/22-01/3 

URBROJ: 2133-13-4-22-4  

Josipdol, __. lipnja 2022. 

 

Na temelju članka 103. Zakona o cestama ("Narodne novine'', broj 84/11, 18/13, 

22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 30. članka Statuta Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol na svojoj 7. 

sjednici održanoj dana __. lipnja 2022.  godine, donosi 

 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti 

u k. o. Oštarije 

 

Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi katastarskoj čestici 

upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižnog odjela u 

Ogulinu, u k. o. Oštarije, k. č. br. 4750/1, put, površine 151 čhv, kao javno dobro u općoj 

uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Josipdol, koji odgovara k. č. br. 4150, k. o. Oštarije, 

površine 184 m2, upisanoj u posjedovni list br. 2170. 

 

Članak 2. 

 

Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove da obavi 

sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ukidanju svojstva javnog 

dobra puta na k. č. broj: 4150 u k. o. Oštarije (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 48a/20). 

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke 

županije''. 

                   

 

                     Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                  Anđelina Božičević, prof. reh. 
 



 

O BR A Z L O Ž E N J E 
uz prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti 

u k. o. Oštarije 
 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 103. Zakona o cestama 

("Narodne novine'', broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 30. 

članka Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21) kojima je 

propisana nadležnost Općinskog vijeća Općine Josipdol za donošenje ove Odluke. 

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi 

postići uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog Odluke pokrenut je radi izmjene nevaljane Odluke o ukidanju svojstva javnog 

dobra puta na k. č. broj: 4150 u k. o. Oštarije (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 48a/20), za 

koju je podnese zahtjev za ocjenu zakonitosti pred Visokim upravnim sudom Republike 

Hrvatske.  

 

Stoga se pristupilo izradi ove Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

nerazvrstanoj cesti u k. o. Oštarije. 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću općine Josipdol da raspravi i 

usvoji dostavljeni Prijedlog Odluke. 

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja 
 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predložene Odluke nisu 

potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga Odluke s obrazloženjem 
 

U prilogu se dostavlja tekst Prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Oštarije. 

 


