
Temeljem Plana upravljanja javnim površinama na području općine Brela („Glasnik – službeno glasilo 
Općine Brela” broj 02/14 ), Općinski načelnik Općine Brela dana 04. travnja 2017. godine raspisuje 

 

 

OGLAS 
ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

NA PODRUČJU OPĆINE BRELA ZA 2017. GODINU 

 

 

1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za obavljanje djelatnosti predviđenih u Planu 
upravljanja javnim površinama na području općine Brela. 

 
2. Plana upravljanja javnim površinama na području općine Brela je sastavni dio ovog oglasa, te se 
javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Planu. 

 
3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu Odboru za 
dodjelu javnih površina uz koju je potrebno priložiti: 
- presliku domovnice ili osobne iskaznice, 
- presliku obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je 
poljoprivredni proizvođač ili izvod iz registra udruga 
- potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana, 

- potvrdu Greben Brela d.o.o. o podmirenju svih dospjelih obveza prema Greben Brela d.o.o. 

- potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brela - Odsjek za financijsko-računovodstvene 
poslove o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Brela 

- upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna 
- prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju 
suvenira, rukotvorina, slika i sl.), 

 
4. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Brela. 

 
5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Brela iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti 
javnu površinu na korištenje. 

 
6. Općina Brela će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima 
dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje 
javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno 
postavljenih stvari na javnoj površini. 

 
Klasa: 021-01/17-01/415 
Ur. broj: 2147/03-02-01-17 
 
Brela, 04. travnja 2017. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

       Stipe Ursić 

 


