
 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
            GRAD BJELOVAR 
           GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 940-01/22-01/43 
URBROJ: 2103-1-01-22-3 
Bjelovar, 5. rujna 2022. 
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA  
 
 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 

općoj uporabi na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi i u povodu 
toga donio sljedeći  
   

                                        ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Kristina 
Kocur.  
 
  

 GRADONAČELNIK 
       

                                                                                          Dario Hrebak  
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
          

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti 

 i uređenje prostora 
 
 
KLASA: 940-01/22-01/43 
URBROJ: 2103-01-06-22- 2                                                     
Bjelovar, 5. rujna 2022.   
                                                                                                                            
                                                                                                GRADONAČELNIK                                                                               

Dario Hrebak                                                                                         
-ovdje- 

 
 
 

PREDMET: Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi 
 

U privitku Vam dostavljamo Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi te predlažemo da utvrdite 
Prijedlog iste i uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
             
 
 
 
                                                                                              PROČELNICA 
                                                                                  Kristina Kocur, mag. geogr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
              
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                GRADSKO VIJEĆE 
      
                                                                                             -Nacrt- 

     Na temelju članka 103. stavka 2.  Zakona o cestama („Narodne novine“, 
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) i  članka 32. stavka 1., točke 19. 
Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) Gradsko vijeće  
Grada Bjelovara, na svojoj ___ sjednici, održanoj  ________ 2022. godine donijelo je  

 
O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. 
Bjelovar Novi 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini čkbr. 
1830/6, Srijemska, nerazvrstana cesta, površine 168 m2,  upisana u zk.ul/pl. 2608  k.o. 
Bjelovar Novi. 
 

Članak 2. 
 
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, na 
nekretnini  iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj 
uporabi i uknjižbu prava vlasništva na ime i za korist Grada Bjelovara. 

 
 

Članak 3. 
   
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 940-01/22-01/43 
URBROJ: 2103-1-02-22-1 
Bjelovar,                                              

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 

 
 
 
 

 



Obrazloženje       
 
         Grad Bjelovar upravlja nerazvrstanom cestom - Srijemska ulica u Bjelovaru, 
čkbr. 1830/3. upisana u zk.ul/pl. 2608  k.o. Bjelovar Novi).  Formalno status navedene 
ulice ima i čkbr. 1830/6, Srijemska, nerazvrstana cesta, površine 168 m2,  upisana u 
zk.ul/pl. 2608 k.o. Bjelovar Novi, koja u naravi nije cesta. Navedene nekretnine u 
zemljišnim knjigama upisane su kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu Grada Bjelovara. 
         

         Obzirom da čkbr. 1830/6 nije u naravi nerazvrstana cesta, trajno je prestala 
potreba za korištenjem iste kao javnog dobra u općoj uporabi te je svrsishodno ukinuti 
istoj navedeni status. 
 

  Člankom 103. stavkom 1. i 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, 84/11, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21)  propisano je da kada je trajno prestala 
potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status 
javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu 
jedinice lokalne samouprave. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave. 

 
           
         Slijedom navedenoga, predlažemo donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi,  kako je 
predloženo u tekstu Nacrta. 

 
 

 
PRIPREMILA       ODOBRILI 
Viša savjetnica                     Voditeljica Odsjeka 

   za imovinsko-pravne poslove        
   Ksenija Pavuk Kovačević, dipl.iur.                    Željka Vizi, dipl.iur.  
 
 
               
                                                                                              PROČELNICA 
                                                                                 Kristina Kocur, mag. geogr. 
 
 
 
 
 
 
 


