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OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

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), član-
ka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima
(»Narodne novine«, broj 59/18) te Odluke Općinskog
vijeća Općine Hrvatska Dubica o proglašenju komu-
nalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
- GROBLJE HRVATSKA DUBICA od 19. srpnja 2021.
godine, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
nositeljima stvarnih prava na nekretninama 

o započinjanju postupka evidentiranja Groblja
HRVATSKA DUBICA

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 HRVATSKA DUBICA 
na katastarskim česticama kč.br. 558, 557, 556, 554 
k.o. Dubica 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 no-
vine«, broj 68/18, 110/18 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 GEO-
DEZIJA I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Ured Sisak, Nikole 
Tesle 17, Sisak, a prema podatcima terenskih mjerenja.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgra-
đena predmetna komunalna infrastruktura obavit će 
se dana 26. srpnja 2021. godine u 13,00 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 ko-
jima 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 Jedin-
stvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica, 
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Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica, na broj telefona 
044/855-002 ili putem e-maila: nacelnica@hrvatska-
dubica.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 930-01/21-01/01
URBROJ: 2176/10-01-21-15
Hrvatska Dubica, 20. srpnja 2021.

Općinska načelnica
Ružica Karagić, dipl.oec., v.r.

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), član-
ka 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 - GRO-
BLJE BAĆIN od 19. srpnja 2021. godine, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
nositeljima stvarnih prava na nekretninama 

o započinjanju postupka evidentiranja  
Groblja BAĆIN

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 BAĆIN na 
katastarskim česticama kč.br. 389, 388/1 i 391/2 k.o. 
Baćin o započinjanju postupka evidentiranja pred-
metne komunalne infrastrukture u katastarski operat 
i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne no-
vine«, broj 68/18, 110/18 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 GEO-
DEZIJA I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Ured Sisak, Nikole 
Tesle 17, Sisak, a prema podatcima terenskih mjerenja.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgra-
đena predmetna komunalna infrastruktura obavit će 
se dana 26. srpnja 2021. godine u 14,00 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 ko-
jima 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 Jedin-
stvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica, 
Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica, na broj telefona 
044/855-002 ili putem e-maila: nacelnica@hrvatska-
dubica.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 930-01/21-01/01
URBROJ: 2176/10-01-21-16
Hrvatska Dubica, 20. srpnja 2021.

Općinska načelnica
Ružica Karagić, dipl.oec., v.r.

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), član-
ka 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 
SLABINJA od 19. srpnja 2021. godine, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
nositeljima stvarnih prava na nekretninama 

o započinjanju postupka evidentiranja  
Groblja SLABINJA

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih 
prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u 
nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izve-
dena komunalna infrastruktura Groblje SLABINJA na 
katastarskim česticama kč.br. 383/5, 373/1, 372/4 
k.o. Slabinja 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 no-
vine«, broj 68/18, 110/18 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 GEO-
DEZIJA I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Ured Sisak, Nikole 
Tesle 17, Sisak, a prema podatcima terenskih mjerenja.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgra-
đena predmetna komunalna infrastruktura obavit će 
se dana 26. srpnja 2021. godine u 15,00 sati, uz 
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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 ko-
jima 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 Jedin-
stvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica, 

Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica, na broj telefona 
044/855-002 ili putem e-maila: nacelnica@hrvatska-
dubica.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 930-01/21-01/01
URBROJ: 2176/10-01-21-17
Hrvatska Dubica, 20. srpnja 2021.

Općinska načelnica
Ružica Karagić, dipl.oec., v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


