REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:340-03/18-01/0069
URBROJ:2140/02-02-18-3
Đurmanec, 8. lipnja 2018.
Općina Đurmanec, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom
području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
18/13, 22/13 i 54/13) te članka 2. 3. i 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Đurmanec,(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 3/09), Upute Središnjeg ureda
Državne geodetske uprave, (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada
2012. godine) te odluke Općinskog vijeća od 15. rujna 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o
započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
1. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoji i izgrađena je nerazvrstana cesta na području
općine Đurmanec i to:
- nerazvrstana cesta „Fruki-Župančići“, od lokalne ceste Donji Macelj-Gornji Macelj, kraj
Područne škole Macelj do kbr. 13A, odnosno od kčbr. 3914/1 preko 3544, 3538/2, 3546, 3533,
3554/3, 3535 do 3554/2 okolne i dr. k.o. Đurmanec, dužine cca 180 m,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste kojom upravlja
Općina Đurmanec, u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, u okviru kojeg se izrađuje
geodetska snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Općine Đurmanec započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je
izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke „GEO-TNT d.o.o. iz Đurmanca,
Podbrezovica 2b, (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl. ing. geod. - ovlaštenje GEO
812), dana 13. lipnja 2018. godine, čiji predstavnici će lomne točke granica zemljišta ispravno
stabilizirati i obilježiti za potrebe uvida na terenu, utvrđivanja granica i za izradu elaborata.
Obilježavanje granica između ceste i privatnog zemljišta će se izvršiti dana 13. lipnja
2018. godine (srijeda) s početkom u 7,30 sati, a započeti će na navedenoj cesti na ulazu u
naselje, kod Područne škole Macelj, gdje će predstavnici Općine i geodetske kuće dati prisutnima
uvodno obrazloženje o načinu provođenju postupka.
U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za sljedeći dan u isto vrijeme.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog
stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana Izlaganje
elaborata je 06. srpnja 2018. od 8-12 h u prostorijama Općine Đurmanec.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec.
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Općina Đurmanec, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom
području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
18/13, 22/13 i 54/13) te članka 2. 3. i 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Đurmanec,(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 3/09), Upute Središnjeg ureda
Državne geodetske uprave, (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada
2012. godine) te odluke Općinskog vijeća od 15. rujna 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o
započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
1. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoji i izgrađena je nerazvrstana cesta na području
općine Đurmanec i to:
- nerazvrstana cesta „Donji Macelj-Klasići“, koja prolazi od k.č.br. 4008 preko 2690/1, 2690/3,
2690/8, 2690/4, 2690/19, 2673/1, 2675/1 okolne i dr. k.o. Đurmanec, dužine cca 70 m,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste kojom upravlja
Općina Đurmanec, u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, u okviru kojeg se izrađuje
geodetska snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Općine Đurmanec započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je
izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke „GEO-TNT d.o.o. iz Đurmanca,
Podbrezovica 2b, (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl. ing. geod. - ovlaštenje GEO
812), dana 13. lipnja 2018. godine, čiji predstavnici će lomne točke granica zemljišta ispravno
stabilizirati i obilježiti za potrebe uvida na terenu, utvrđivanja granica i za izradu elaborata.
Obilježavanje granica između ceste i privatnog zemljišta će se izvršiti dana 13. lipnja
2018. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati, a započeti će na navedenoj cesti na ulazu u
naselje, gdje će predstavnici Općine i geodetske kuće dati prisutnima uvodno obrazloženje o
načinu provođenju postupka.
U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za sljedeći dan u isto vrijeme.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog
stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana Izlaganje
elaborata je 06. srpnja 2018. od 8-12 h u prostorijama Općine Đurmanec.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec.
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Đurmanec, 8. lipnja 2018.
Općina Đurmanec, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom
području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
18/13, 22/13 i 54/13) te članka 2. 3. i 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Đurmanec,(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 3/09), Upute Središnjeg ureda
Državne geodetske uprave, (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada
2012. godine) te odluke Općinskog vijeća od 15. rujna 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o
započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
1. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoji i izgrađena je nerazvrstana cesta na području
općine Đurmanec i to:
- nerazvrstana cesta „Kod Zadružnog doma“, koja ide od D207 kraj Zadružnog doma do kbr.
48, odnosno od kčbr. 1610/4 preko 1151/2, 1151/4, 1151/3, 1135/12, 1141/10, 1144/4 okolne i
dr. k.o. Hlevnica, dužine cca 100 m,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste kojom upravlja
Općina Đurmanec, u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, u okviru kojeg se izrađuje
geodetska snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Općine Đurmanec započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je
izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke „GEO-TNT d.o.o. iz Đurmanca,
Podbrezovica 2b, (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl. ing. geod. - ovlaštenje GEO
812), dana 14. lipnja 2018. godine, čiji predstavnici će lomne točke granica zemljišta ispravno
stabilizirati i obilježiti za potrebe uvida na terenu, utvrđivanja granica i za izradu elaborata.
Obilježavanje granica između ceste i privatnog zemljišta će se izvršiti dana 14. lipnja
2018. godine (četvrtak) s početkom u 7,30 sati, a započeti će na navedenoj cesti na ulazu u
naselje, gdje će predstavnici Općine i geodetske kuće dati prisutnima uvodno obrazloženje o
načinu provođenju postupka.
U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za sljedeći dan u isto vrijeme.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog
stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana Izlaganje
elaborata je 06. srpnja 2018. od 8-12 h u prostorijama Općine Đurmanec.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec.
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Đurmanec, 8. lipnja 2018.
Općina Đurmanec, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom
području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
18/13, 22/13 i 54/13) te članka 2. 3. i 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Đurmanec,(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 3/09), Upute Središnjeg ureda
Državne geodetske uprave, (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada
2012. godine) te odluke Općinskog vijeća od 15. rujna 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o
započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
1. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoji i izgrađena je nerazvrstana cesta na području
općine Đurmanec i to:
- nerazvrstana cesta „Hlevnica-Kranjci“ koja ide od glavne ceste prema naselju Hlevnica do
kbr. 55, odnosno od kčbr. 61/6 preko 1580, 45/3, 45/1, 44/2, 47/2, 47/3, 47/1 okolne i dr. k.o.
Hlevnica, dužine cca 140 m,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste kojom upravlja
Općina Đurmanec, u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, u okviru kojeg se izrađuje
geodetska snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Općine Đurmanec započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je
izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke „GEO-TNT d.o.o. iz Đurmanca,
Podbrezovica 2b, (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl. ing. geod. - ovlaštenje GEO
812), dana 14. lipnja 2018. godine, čiji predstavnici će lomne točke granica zemljišta ispravno
stabilizirati i obilježiti za potrebe uvida na terenu, utvrđivanja granica i za izradu elaborata.
Obilježavanje granica između ceste i privatnog zemljišta će se izvršiti dana 14. lipnja
2018. godine (četvrtak) s početkom u 12,30 sati, a započeti će na navedenoj cesti na ulazu u
naselje, gdje će predstavnici Općine i geodetske kuće dati prisutnima uvodno obrazloženje o
načinu provođenju postupka.
U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za sljedeći dan u isto vrijeme.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog
stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana Izlaganje
elaborata je 06. srpnja 2018. od 8-12 h u prostorijama Općine Đurmanec.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec.
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Đurmanec, 8. lipnja 2018.
Općina Đurmanec, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom
području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
18/13, 22/13 i 54/13) te članka 2. 3. i 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Đurmanec,(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 3/09), Upute Središnjeg ureda
Državne geodetske uprave, (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada
2012. godine) te odluke Općinskog vijeća od 15. rujna 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o
započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
1. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoji i izgrađena je nerazvrstana cesta na području
općine Đurmanec i to:
- nerazvrstana cesta „Putkovec-Markusi“ koja ide od lokalne ceste prema naseljima
Putkovec i Prigorje prema naselju sa kbr. 15, 16, 16A, 16B, odnosno od kčbr. 1778/1 preko
1747/1, 1747/8, 1731/4, 1731/3, 1731/5, 1727/7, 1731/2, 1735/3, 1734/1, 1735/4, 1734/2, 1732/2,
1732/1, 1745, 1746/2, 1746/4, 1746/3, 1775/2, 1746/1 okolne i dr. k.o. Putkovec, dužine cca 370
m,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste kojom upravlja
Općina Đurmanec, u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, u okviru kojeg se izrađuje
geodetska snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Općine Đurmanec započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je
izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke „GEO-TNT d.o.o. iz Đurmanca,
Podbrezovica 2b, (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl. ing. geod. - ovlaštenje GEO
812), dana 15. lipnja 2018. godine, čiji predstavnici će lomne točke granica zemljišta ispravno
stabilizirati i obilježiti za potrebe uvida na terenu, utvrđivanja granica i za izradu elaborata.
Obilježavanje granica između ceste i privatnog zemljišta će se izvršiti dana 15. lipnja
2018. godine (petak) s početkom u 7,30 sati, a započeti će na navedenoj cesti na ulazu u naselje,
gdje će predstavnici Općine i geodetske kuće dati prisutnima uvodno obrazloženje o načinu
provođenju postupka.
U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za sljedeći dan u isto vrijeme.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog
stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana Izlaganje
elaborata je 06. srpnja 2018. od 8-12 h u prostorijama Općine Đurmanec.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec.
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Đurmanec, 8. lipnja 2018.
Općina Đurmanec, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom
području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
18/13, 22/13 i 54/13) te članka 2. 3. i 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Đurmanec,(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 3/09), Upute Središnjeg ureda
Državne geodetske uprave, (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada
2012. godine) te odluke Općinskog vijeća od 15. rujna 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o
započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
1. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoji i izgrađena je nerazvrstana cesta na području
općine Đurmanec i to:
- nerazvrstana cesta „Putkovec-Medvedeci“ koja ide od lokalne ceste prema naseljima
Putkovec i Prigorje prema kbr. 12, odnosno od kčbr. 1778/1 preko 1587/5, 1731/3, 1729/1,
1729/9, 1727/11, 1727/8, 1727/9, 1727/3 okolne i dr. k.o. Putkovec, dužine cca 160 m,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste kojom upravlja
Općina Đurmanec, u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, u okviru kojeg se izrađuje
geodetska snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Općine Đurmanec započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je
izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke „GEO-TNT d.o.o. iz Đurmanca,
Podbrezovica 2b, (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl. ing. geod. - ovlaštenje GEO
812), dana 15. lipnja 2018. godine, čiji predstavnici će lomne točke granica zemljišta ispravno
stabilizirati i obilježiti za potrebe uvida na terenu, utvrđivanja granica i za izradu elaborata.
Obilježavanje granica između ceste i privatnog zemljišta će se izvršiti dana 15. lipnja
2018. godine (petak) s početkom u 12,30 sati, a započeti će na navedenoj cesti na ulazu u
naselje, gdje će predstavnici Općine i geodetske kuće dati prisutnima uvodno obrazloženje o
načinu provođenju postupka.
U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za sljedeći dan u isto vrijeme.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog
stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana Izlaganje
elaborata je 06. srpnja 2018. od 8-12 h u prostorijama Općine Đurmanec.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec.

