














                                                                                         
           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

                      GRAD OMIŠ 

                GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 350-05/19-01/22 

Urbroj: 2155/1-05-02/3-19-4 

U Omišu, 18. rujna 2019. god. 

 

 

Temeljem čl.39. Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10, 2/13, 

10/13, 1/18 i 8/18), Gradonačelnik Grada Omiša, za ukidanje svojstva javnog dobra, donosi 

sljedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

1. Gradskom vijeću Grada Omiša predlaže se donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog 

dobra na nekretnini označenoj kao dio kat.čest. 1066/3, površine 17 m2, označeno 

točkama A-B-C-D-E-F-G-A, k.o. R o g o z n i c a, sve prikazano na PREGLEDNA 

SKICA TERENA, nadnevka “Omiš, kolovoz 2019. godine”, mjerilo 1:200, izrađenoj od 

“ĐOMETAR” GEODETSKI OBRT, vl. Ivo Kovačević, Omiš, a koja PREGLEDNA 

SKICA TERENA čini sastavni dio Odluke. 

 

2. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra opisan u točki 1. čini sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

3. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Stipe Žuljević Mikas, 

dipl.ing.građ.  

 

 

GRAD OMIŠ 

GRADONAČELNIK 

     

                                                                                          Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

 

 Gospodin Emil Stanić, Magistrala Ruskamen 31, Lokva Rogoznica se dana 

22.08.2019. godine obratio Gradu Omišu dopisom u kojem traži da se ukine svojstvo 

javnog dobra na nekretnini označenoj kao dio kat.čest. 1066/3, površine 17 m2, označeno 

točkama A-B-C-D-E-F-G-A, k.o. R o g o z n i c a, sve prikazano na PREGLEDNA 

SKICA TERENA, nadnevka “Omiš, kolovoz 2019. godine”, mjerilo 1:200, izrađenoj od 

“ĐOMETAR” GEODETSKI OBRT, vl. Ivo Kovačević, Omiš. 

 

 Razlog zbog kojeg stranka traži ukidanje svojstva javnog dobra je kako bi mogla 

nastaviti ishođenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice u Upravnom odjelu za 

graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Omiš, Klasa: UP/I-350-05/19-05/000025, 

temeljem rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu, budući da dio 

dvorišta sačinjava nekretnina koja je predmetna za ukidanje svojstva javnog dobra. 

 

 Izlaskom na teren djelatnika Odsjeka za imovinsko-pravne poslove Grada Omiša 

utvrđeno je da predmetna nekretnina u naravi predstavlja dio dvorišta koji je ograđen 

kapijom, te su granice na terenu nesporno vidljive. 

 

 Dana 06.09.2019. godine Grad Omiš je zatražio očitovanje o predmetnom 

zahtjevu od mjesnog odbora Lokva Rogoznica, na što je mjesni odbor Lokva Rogoznica 

dana 17.09.2019. godine dopisom broj: 18/2019 odgovorio Gradu Omišu da je suglasan 

za ukidanje svojstva javnog dobra na predmetnoj nekretnini. 

 

 Slijedom navedenog pristupilo se realizaciji sastavljanja prijedloga Odluke o 

ukidanju svojstva javnog dobra na predmetnoj nekretnini. 


