
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI  
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
( „ Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12 i 19/13 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari  ( „Službeni 
vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XV  sjednici održanoj 
04. ožujka 2016. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra  

u Donjim Kukuruzarima 
   
 

Članak 1. 
 

 Za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima ( u daljnjem 
tekstu : ŠRC ), utvrđuju se visine naknada, kako slijedi: 
 
 
 OPIS KORIŠTENJA IZNOS 

  visina naknade visina pologa 

    

1. Održavanje svadbene svečanosti 500,00 250,00 

2. Održavanje zabavnog programa  500,00 250,00 

3. Održavanje organiziranih sportskih događaja 
i manifestacija ( turniri i sl. ) 

 
300,00 

 
150,00 

 
 
 

Članak 2. 
 

Prije preuzimanja ŠRC-a najmodavatelj  i najmoprimatelj potpisuju ugovor o najmu. 
Nakon potpisivanja ugovora najmoprimatelj je dužan na žiro –račun Općine Donji Kukuruzari 
uplatiti naknadu za korištenje ŠRC-a, te primjerak uplatnice dostaviti najmodavatelju, nakon 
čega će dobiti ključ ŠRC-a. 

 
 
 

Članak 3. 



 
Najmoprimatelj je, također, dužan ostaviti polog u visini iz članka 1. ove Odluke, koji se vraća 
nakon pregleda inventara, procjene ne/uređenosti i preuzimanja ŠRC-a od strane 
najmodavatelja.   
U slučaju odustajanja, polog se ne vraća.   

Članak 4. 
 

Procjenu ne/uređenosti prostora daje osoba zadužena za iznajmljivanje na temelju uvida u 
stanje. 
Osobu zaduženu za iznajmljivanjeimenovat će načelnik svojom odlukom. 
 
 

Članak 5. 
 

U slučaju, da osoba zadužena za iznajmljivanje ŠRC-a iz članka 4. ove Odluke utvrdi da isti nije 
u stanju u kakovom je preuzet tj. da je došlo do uništenja / otuđenja inventara 
najmodavatelj će zadržati dani polog, radi namirenja počinjene štete.  
U slučaju nastanka veće štete, od iznosa pologa, najmoprimatelj je dužan namiriti cjelokupni 
iznos nastale štete.   

  
Članak 6. 

 
Naknada za najam ŠRC-a za potrebe Hrvatske vojske, Policije, Crvenog križa i za događanja 
koja organizira Općina Donji Kukuruzari se neće naplaćivati.  

 
 

Članak 7. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim 
stranicama Općine Donji Kukuruzari. 
 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA    : 372-03/16-01/04 
URBROJ : 2176/07-01-16-2 
Donji Kukuruzari, 04.03.2016. godine 
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                                                                                      Adrijan Lovrić 
 


