
 

                                                              PRIJEDLOG ODLUKE 

 

                                                      

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Gradsko vijeće Grada Krka , na sjednici održanoj 

___________________ 2022. godine , donijelo je 

 

 

ODLUKU 

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA 

 

 

 

Članak 1. 

 

 

Ukida se status javnog dobra  na z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići  upisana u zemljišnoj knjizi 

Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u Popis I za k.o. Skrbčići kao javno dobro 

putevi, te u katastru kao put površine 1613 m
2
  . 

 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Crikvenici, 

Stalnoj službi u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. 

stavak 3. Zakona o cestama,  provede  ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na 

nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši brisanje upisa: javno dobro – putevi,  

te da se izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist :  

Grada Krka ( OIB: 12405095116 ) sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Primorsko goranske županije“. 

 

 

 

 

                                                                                           Predsjednik 

                                                                                        Gradskog  vijeća 

                                                                                    Nikša Franov, ing. građ. 
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OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE 

 

Nekretnina označena kao z.č. 1374/5  k.o. Skrbčići, površine 1613 m
2
 ,  

upisana je u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna Služba u Krku,  

z.k.ul. Popis I za k.o. Skrbčići, kao javno dobro -putevi. 

 

Predmetna nekretnina upisana je u katastarskom operatu kao cesta površine 1613 m
2
. 

Nadalje se utvrđuje da je rješavajući po prijedlogu su Oleksandra i Marina Nykytenko iz 

Ukrajine, zastupanih po Željku Komadini i Barbari Turčić Gajzler, vlasnika z.č. 45/2 površine 

518 m
2
 i z.č. 304/1 površine 831 m

2
 , obje k.o. Skrpčići, u naravi neizgrađeno građevinsko 

zemljište u naselju Skrpčići, za kupnju dijela z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići, utvrđeno da je na z.č. 

1374/5 k.o. Skrpčići, u dijelu u kojem graniči sa parcelama u vlasništvu predlagatelja, parcela 

izgubila funkciju puta, te je u naravi zemljište obraslo šikarom, 

a također je utvrđeno da sve građevinske parcele na tom području imaju pristupne puteve  

sa z.č. 1374/2 , z.č. 303, z.č. 1374/12 i dijela 1374/5 , sve k.o. Skrpčići.  

 

Također je utvrđeno da je z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići izgubila funkciju puta i u dijelu u kojem 

graniči sa z.č. 44/4 površine 809 m
2
 , upisana u z.k.ul. 1467 k.o. Skrbčići,  

kao vlasništvo Republike Hrvatske, za koju nekretninu je u tijeku postupak radi zaključenja 

nagodbe između Republike Hrvatske i Grada Krka, radi vraćanja predmetne parcele u 

vlasništvo Gradu Krku. 

 

Dio z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići u kojem je prestala funkcija puta označen je crvenom bojom na 

Izvodu iz katastarskog plana koji se nalazi u privitku ovog prijedloga. 

Člankom 103. Zakona o cestama propisano je da u slučaju kada je trajno prestala potreba 

korištenja nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave istoj može ukinuti status javnog dobra, a nekretnina kojoj prestaje takav 

status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.  

 

Nakon upisa prava vlasništva za korist Grada Krka na z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići,  

biti će moguće izvršiti  parcelaciju dijela z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići, na kojem je prestala 

funkcija puta, te zaključiti kupoprodajni ugovor sa vlasnicima z.č. 45/2 i z.č. 304/1  

k.o. Skrpčići za dio u kojem z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići graniči sa navedenim parcelama ,  

a dio z.č. 1374/5 k.o. Skrpčići u dijelu u kojem graniči sa  z.č. 44/4 k.o. Skrpčići spojiti sa 

istom, čime bi se povećala površina i vrijednost parcele za koju se pretpostavlja da će pripasti 

u vlasništvo Grada Krka. 

Slijedom svega navedenog predlaže se donošenje odluke kako je navedeno u dispozitivu 

Prijedloga odluke. 

 

  

 

 

 

                                                                                  PREDLAGATELJ: 

                                                                                      Gradonačelnik 

                                                                                       Darijo  Vasilić 



 

Klasa: 940-01/21-01/3 

Ur. broj: 2170-9-02/1-22-3 

Krk, 20. siječanj 2022. 
 














