
Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 
22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim 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. i 152/14)  i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica 
(Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13), vezano za projekt gradnje Brze cesta 
Popovec-Marija Bistrica-Zabok, dionica Zlatar Bistrica-Andraševec-III faza, Općinsko vijeće 
Općine Marija Bistrica na  31. sjednici, održanoj dana 30. svibnja 2016.  godine, donosi 

 
O D L U K U  

 
I. Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini: 
- nekretnina oznake kčbr. 7078 PUT, 199čhv (715,6 m2), evidentirane u z.k. 

ulošku: PI, k.o. Poljanica Bistrička. 
 

II. Općinski sud u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel u Donjoj Stubici, provest će ovu 
Odluku u zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz točke I. ove Odluke brisati iz 
postojećih zemljišno-knjižnih uloška, javno dobro, te iste upisati u odgovarajući 
zemljišnoknjižni uložak kao vlasništvo Općine Marija Bistrica.  

 
III. Ukidanje svojstva javnog dobra provodi se temeljem Elaborata nepotpunog 

izvlaštenja, REKONSTRUKCIJA PLINOVODA uslijed izgradnje Brze ceste Popovec - 
Marija Bistrica - Zabok, dionica Zlatar Bistrica-Andraševec III. faza. 

Na predmetnoj nekretnini vodovod se proteže u smjeru SZ-JI, ide preko parcele po 
sredini parcele. 

 
IV. Obvezuje se investitor zahvata u prostoru „Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-

Zabok“, dionica Zlatar Bistrica-Andraševec-III faza, Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, 
Vončinina 3, da osigura zemljište i uredi prikladni put do svih katastarskih čestica koje 
ukidanjem svojstva javnog dobra sukladno ovoj Odluci, više neće imati pristup javno-
prometnoj površini.  

 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Marija Bistrica. 
 
 

Obrazloženje 
 

 Utvrđuje se da su navedene nekretnine iz točke I. ove Odluke upisane u zemljišne 
knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, z.k. uložak: PL, k.o. 
Poljanica Bistrička kao javno dobro. 

Utvrđuje se da su predmetne nekretnine obuhvaćene Elaboratom nepotpunog 
izvlaštenja, REKONSTRUKCIJA PLINOVODA, Brza cesta: Popovec–Marija Bistrica-
Zabok, dionica:Zlatar Bistrica – Andraševec - III.faza, koji je izradio GEOPROJEKT d.o.o., 
V. Ravnice 4, Zagreb, temeljem Lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/07-01/212, 
URBROJ:531-06-2-1-08-36 KM, od 16. prosinca 2008., produžena KLASA:UP/I-350-05/11-
01/17, URBROJ:531-06-2-1-11-2, od 07. veljače 2011. i dopune KLASA:UP/I-350-05/12-
01/232, URBROJ:531-05-13-14-KM OD 23. travnja 2013. god. 

Svojstvo javnog dobra ukida se sa navedenih nekretnina kako bi se za iste sklopio 
ugovor o osnivanju prava služnosti sukladno odredbi članka 4. st. 1. u svezi odredbe čl. 3. st. 
2. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina (Narodne novine 80/11.). 



Obzirom da su Hrvatske ceste d.o.o., iz Zagreba, Vončinina 3, investitor predmetne 
građevine, Brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok, dionica Zlatar Bistrica-Andraševec 
III. faza, isti je dužan osigurati prilaz svim katastarskim česticama koje ukidanjem statusa 
javnog dobra i izvođenja radova neće imati pristup javno-prometnoj površini.     

 
 

KLASA: 940-01/16-01/4 
URBROJ: 2113/02-03-16-2 
Marija Bistrica, 30. svibnja 2016. god. 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 

     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Hrvatske ceste d.o.o., 
    Vončinina ulica 3, 10 000 Zagreb, 
2. Ured državne uprave KZŽ,  
     Služba za zajedničke poslove, Krapina, 
3. za objavu u «Službenom glasniku Općine Marija Bistrica», 
4. u spis,ovdje 
 

 
 


