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Općina Hrvatska Dubica, kao tijelo nadležno za upravljanje komunalnom
infrastrukturom, na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima
(„Narodne novine“, broj: 59/18) te Odluke Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica o
proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Groblje
CEROVLJANI - I. od 19. srpnja 2021. objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
Groblja CEROVLJANI - I.
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče
sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna
infrastruktura Groblje CEROVLJANI - I. na katastarskoj čestici kč.br. 539/17 k.o. Cerovljani
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat
i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj: 68/2018, 110/2018 i 32/20) temeljem kojega se komunalna
infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj
uporabi u vlasništvu Općine Hrvatska Dubica, OIB: 01129249076, Vjekoslava Venka 4,
Hrvatska Dubica.
Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će ovlaštene osobe
tvrtke GEODEZIJA I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Ured Sisak, Nikole Tesle 17, Sisak, a prema
podatcima terenskih mjerenja.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna
infrastruktura obavit će se dana 26. srpnja 2021. godine u 11,00 sati, uz stručnu pomoć
ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno
stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i
zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 27. srpnja 2021. godine u 9,00 do 12,00 sati u
prostorijama Općine Hrvatska Dubica na adresi Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica.

Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojima izgrađena predmetna komunalna
infrastruktura izvršit će predstavnik Općine Hrvatska Dubica Refik Džananović, referent –
komunalni redar i ovlašteni predstavnik tvrtke GEODEZIJA I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Ured
Sisak, Nikole Tesle 17, Sisak.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica, na broj telefona 044 / 855 - 002 ili
putem e-maila: nacelnica@hrvatska-dubica.hr

