
POZIV 

za prikupljanje prijava za privremeno korištenje javne površine 

prigodom obilježbe  Dana Općine Hrvatska Dubica  

 

Pozivaju se svi zainteresirani za privremeno korištenje javne površine na prostoru 

između Trga Dr. Franje Tuđmana i Hrvatskog doma (Ulica Vjekoslava Venka 1 i 3, 

Trg dr. Franje Tuđmana 6, Hrvatska Dubica), u dane: 4 i 7. kolovoza 2021. godine 

prigodom obilježbe Dana Općine Hrvatska Dubica. 

Prijavu mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe. 

 

Uz prijavu obvezno priložiti: 

- obrtnicu ili rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, 

odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili 

potvrdu o članstvu u strukovnim organizacijama, podatke o osobi ovlaštenoj za 

zastupanje, broj kontakt telefona, 

- potvrdu porezne uprave da obveznik nema dugovanja prema Općini Hrvatska 

Dubica s osnova općinskih poreza za 2020. godinu, 

- izjavu o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima (KOMUNALAC d.o.o., 

VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica), a koja je podložna provjeri po službenoj 

dužnosti nadležnog upravnog tijela, 

- navesti podatak o ukupnoj površini koja se traži i dužinu trajanja korištenja javne 

površine (broj i oznaka dana), 

- opis usluge koje želi pružati i uređenja prostora, 

- 20,00 kuna državnih biljega za zahtjev i 50,00 kuna za rješenje. 

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. srpnja 2021. godine do 14,00 sati, neovisno 

o načinu dostave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

Prijave dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: 

 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Jedinstveni upravni odjel, Komunalni redar 

Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica 

s naznakom za “Zahtjev za korištenje javne površine” 

 

Prijave se neće javno otvarati. 

Korištenje javne površine odobrit će se podnositeljima zahtjeva koji su registrirani za 

obavljanje djelatosti koju namjeravaju obavljati na javnoj površini i koji dostave svu 

potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju tražene uvjete. 

Ugovor o korištenju javne površine sklopit će se sukladno Odluci o davanju na 

korištenje i naknadi za korištenje javnih površina («Službeni vjesnik«, broj: 11/03, 

17/15 i 26/15), a temeljem istih odredit će se raspored postavljanja objekata na javnoj 

površini za pojedinoga korisnika. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mrežnim stranicama Općine Hrvatska 

Dubica www.hrvatska-dubica.hr, a informacije  mogu se dobiti i na tel: 044/855 002. 

 

                

       OPĆINA HRVATSKA DUBICA                             


