
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI

               JAVNI POZIV 
         za zaprimanje zahtjeva za davanje suglasnosti 

   za  korištenje privatnih  površina na području Općine Tučepi za 2022. godinu

1. Javni poziv se  raspisuje za davanje suglasnosti za  korištenje privatnih površina  na području 
Općine Tučepi za 2022. godinu.

2. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje privatne  površine  podnosi zahtjev na 
propisanom obrascu PP-1,  uz koji je potrebno priložiti:
a) u preslici dokaz  pravne i poslovne sposobnosti ( izvod iz sudskog registra , obrtnog 

registra, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti 
prema posebnim propisima),

b) vlasnički  list i ugovor o zakupu/najmu   s vlasnikom zemljišta ili prostora
c) potvrdu Tučepi d.o.o. za komunalne djelatnosti da podnositelj zahtjeva 
zakupoprimac/najmoprimac  kao i zakupodavac/najmodavac   nemaju  duga prema tvrtki,
d) potvrdu Odsjeka za financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi o podmirenju 
svih dospjelih obveza prema Općini Tučepi kako zakupoprimca/najmoprimca  tako i 
zakupodavca/ najmodavca,  
d) preslik  osobne iskaznice ili domovnice,
e) 20,00 kn državnih biljega upravne pristojbe, 
f)  prospekt ili nekoliko fotografija montažnog objekta ili štanda te prodajnih artikala

3. Pravne i  fizičke osobe/ u svojstvu vlasnika prostora kao i korisnika  / koji su dužnici prema 
Općini Tučepi ili prema Tučepi d.o.o.  ne mogu dobiti  suglasnost za korištenje i njihovi se 
zahtjevi do podmirenja duga neće razmatrati.

4. Kod davanja suglasnosti  Općina Tučepi vodit će se slijedećim kriterijima: kvaliteta ponude, 
mjesne potrebe za pružanje određenih vrsta usluga, raznolikost ponude, urednost u 
podmirivanju novčanih obveza prema Općini Tučepi te urednost podnositelja zahtjeva i 
vlasnika zemljišta u dosadašnjem pružanju usluga i u dosadašnjem poštivanju općinskih 
odluka,  odnosno odobrenja.
Nepotpuni zahtjevi neće se zaprimati.
Općina Tučepi ima pravo neprihvaćanja pristiglih zahtjeva.

5. Zahtjevi  se mogu podnijeti u prostorijama Općine Tučepi radnim danom u vremenu od 09:00
do 12:00 sati, kao i poštom preporučeno  zaključno sa  20. svibnja 2022. godine. 
     

Oglas objavljen na oglasnoj ploči Općine Tučepi 04. svibnja 2022. godine i na internetskoj stranici 
Općine Tučepi www.tucepi.hr  

http://www.tucepi.hr/

