
Temeljem članka 103. stavak 2. Zakona o cestama (NN br. 84/11., 18/13., 22/13., 
54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) i članka 36. Statuta Grada Preloga 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18. – 
pročišćeni tekst i 6/21.) Gradsko vijeće Grada Preloga na 6. sjednici održanoj dana 
31.03.2022. godine, d o n o s i 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI  

NA PODRUČJU K.O. PRELOG  
 
 
 
I.  Ovim Zaključkom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području  
k.o. Prelog (u daljnjem tekstu Zaključak) utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja čestice na području k.o. Prelog kao javnog dobra u općoj uporabi i to dijela 
nekretnine upisane u z.k.ul.br. 8178, čest.br. 4304 nerazvrstana cesta (Mečje) od 
ukupno 1342 m2 (kat.čest.br. 7269 Mečje cesta od ukupno 1342 m2), u naravi 
ograđeni dio sportskog terena.  
 
II.  Ovim Zaključkom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi dijela čestice na 
području k.o. Prelog i to dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 8178, čest.br. 4304 
nerazvrstana cesta (Mečje) od ukupno 1342 m2 (kat.čest.br. 7269 Mečje cesta od 
ukupno 1342 m2), u naravi ograđeni dio sportskog terena a u svrhu formiranja 
građevinske čestice.   
 
III.  Status javnog dobra u općoj uporabi ukida se za dio čestice iz točke 1. ovog 
Zaključka u skladu s prijavnim listom izrađenim od strane MJERNIK, Goran Kovačić, 
Prelog. 
 
IV. Sastavni dio ovog Zaključka je Prijavni list izrađen od strane MJERNIK, Goran 
Kovačić, Prelog koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.  
 
V. Na temelju ovog Zaključka i Prijavnog lista, Zemljišnoknjižni odjel Prelog, 
Općinskog suda u Čakovcu brisati će status javnog dobra u općoj uporabi na 
zemljištu iz točke 1. ovog Zaključka. 
 
VI. Ovlašćuje se gradonačelnik za provođenje ovog Zaključka. 
 
VII.  Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Međimurske županije.  
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