
           
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 947-01/14-01/3
Urbroj: 2168/08-03/00-14-3
Fažana, 16.07.2014.

Na temelju čl.  103. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)  i  čl.  39.
Statuta  Općine  Fažana  (Službene  novine  Istarske  županije  broj  10/13),  Općinsko  vijeće
Općine Fažana, na sjednici održanoj dana 16.07.2014. godine donijelo je 

 

   ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine označene kao kč. br.

1335/1, k.o. Fažana 

I

Utvrđuje se da je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli,  kč. br. 1335/1, u
naravi lokalna cesta, površine 8445 m2, k.o. Fažana upisana kao opće dobro-javna cesta.

Utvrđuje se da kč. br. 1335/1, k.o. Fažana nema status javne ceste temeljem Odluke o
razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13) čime, sukladno odredbi čl.  7.,  98. i 101. Zakona o
cestama (NN 84/11,  22/13, 54/13, 148/13)  predstavlja nerazvrstanu cestu i  javno dobro u
općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi.

Utvrđuje se da se dio kč. br. 1335/1, k.o. Fažana, u površini od 485 m2 (označen kao
novi kč. br. 1335/6 prema Parcelacijskom elaboratu broj 482/13, klasa: 932-06/13-02/679,
urbroj:  541-27-01/2-14-3  od  10.03.2014.  godine,  izrađen  od  Geogrupe  d.o.o.,  Pula,
Epulonova  21),  nalazi  u  obuhvatu  Urbanističkog  plana  uređenja  Poduzetničke  zone  San
Pellegrino.

II
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine označene kao kč. br.

1335/1, površine 485 m2, k.o. Fažana (u zemljišnim knjigama upisano kao opće dobro-javna
cesta), označeno kao novi kč. br. 1335/6 prema Parcelacijskom elaboratu broj 482/13, klasa:
932-06/13-02/679,  urbroj:  541-27-01/2-14-3  od  10.03.2014.  godine,  izrađen  od  Geogrupe
d.o.o., Pula, Epulonova 21).

III

Ova Odluka će se dostaviti  zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Puli  radi
uknjižbe prava vlasništva na dio kč. br. 1335/1, površine 485 m2, odnosno na kč. br. 1335/6,
k.o. Fažana (Parcelacijskom elaboratu broj 482/13, klasa: 932-06/13-02/679, urbroj: 541-27-
01/2-14-3 od 10.03.2014. godine, izrađen od Geogrupe d.o.o., Pula, Epulonova 21), u korist
Općine Fažana, sukladno odredbi čl. 103. st. 3. Zakona o cestama.



IV

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Istarske
županije.

Općinsko vijeće Općine Fažana

Predsjednik:
Timotej Pejin
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