
 
 KLASA: 740-01/18-01/__    
 URBROJ: 238/11-01/1-19-__     

 Jakovlje, ____ studenoga  2019.                                          PRIJEDLOG TOČKA 7. 

 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18) 
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ___. sjednici održanoj dana ___. studenoga 2019. godine donosi 
 

ODLUKU 
 o davanju suglasnosti  

 
 

Članak 1. 
  Daje se suglasnost za rješavanje svih prava i obveza iza pok. Kovačec Stjepana, iz Kraljevog 
Vrha, I. Sljemenski odvojak 3, 10297 Jakovlje, a vezano uz stečenu ošasnu imovinu. 
 
 

Članak 2. 
 Utvrđuje se da je Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici, Zemljišnoknjižni odjel u 
Donjoj Stubici na temelju rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u 
Zaprešiću, posl.br. O-239/17, doneseno po javnom bilježniku Esteri Poljak iz Zaprešića, posl.br. UPP-
OS-22/17 od 7. svibnja 2018. godine uknjižio prava vlasništva na nekretninama Kovačec Stjepana 
upisanim u: 
 - zemljišnoknjižnom ulošku broj 671 k.o. Kraljev Vrh koje se sastoje od 1/18 dijela k.č.br. 995 
livada krč u Kraljev  Vrhu dol. sa 206 čhv, k.č.br. 1002/1 livada ober melina sa 284 čhv 
 - zemljišnoknjižnom ulošku broj 672 k.o. Kraljev Vrh koje se sastoje od 20/360 dijela k.č.br. 
1006/2 livada pod melinom u Kraljev Vhu dol. sa 304 čhv 
 - zemljišnoknjižnom ulošku broj 1177 k.o. Kraljev Vrh koje se sastoje od k.č.br. 1003/2 
dvorište doma sa 351 čhv 
 sve za korist Općine Jakovlje. 
 Utvrđuje se  da je Općina Jakovlje izvršila prijenos prava korištenja grobnog mjesta broj 83/3, na 
groblju u Kraljevom Vrhu, u cijelosti na Općinu Jakovlje. 
 
  

Članak 3. 
 Ovlašćuje se Općinska načelnica i Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na poduzimanje svih 
radnji vezanih uz namirenje potraživanja i rješavanja svih spornih pitanja s vjerovnicima iza pok. 
Stjepana Kovačec, kao i poduzimanje svih radnji vezanih uz upravljanje i održavanje stečene ošasne 
imovine. 

 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Jakovlje. 
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