Na temelju članka 35. stavka 2., 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
br. 81/15., pročišćeni tekst), članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br, 19/13 -pročišćeni tekst), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (NN br. 84/11.,
22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), te članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine
Kaptol“ broj 03/09, 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 22. sjednici održanoj
20. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu
nekretnine označene kao k.č.br. 371/1, z.k.ul. 70 u k.o. Doljanovci

I.
Ovom Odlukom se utvrđuje da se na dijelu nekretnine u k.o. Doljanovci, označene kao
k.č.br. 371/1, ukupne površine od 1872 m2, zemljišnoknjižnog opisa Put, upisane u z.k.ul.br. 70,
Javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Kaptol, ukida svojstvo javnog dobra
i to u površini od 22 m2.
II.
Na nekretnini opisanoj u prethodnoj točki, odnosno njezinom dijelu površine od 22 m2 ispred
k.č.br. 372, k.o. Doljanovci, ukida se svojstvo javnog dobra.

III.
Na temelju ove Odluke, podnositelj zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade,
dijelom na k.č.br. 371/1, a nakon ozakonjenja predmetne zgrade, izrađenog parcelacijskog elaborata
i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom nekretnine, može podnijeti prijedlog za uknjižbu
Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Požegi radi brisanja statusa javnog dobra u općoj
uporabi na nekretnini opisanoj u točki II. ove Odluke, te nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
s vlasnikom upis prava vlasništva na svoje ime i za svoju korist.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kaptol“.
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