
REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA   : 372-03/14-01/01  

URBROJ : 2176/07-01-14-1 

Dana, 21. veljače 2014. godine 

 

 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 ) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj IV radnoj sjednici 

održanoj dana 21. veljače 2014. godine donijelo je  

 

O D L U K U 
o naknadi za korištenje društvenih domova 

  u vlasništvu Općine Donji Kukuruzari 

 

 

Članak 1. 

 Za korištenje društveni domova u vlasništvu Općine Donji Kukuruzari ( za potrebe 

svadbe, rođendanske proslave, sahrane, krstitki, prve pričesti, krizme te drugih javnih 

okupljanja i sl.), utvrđuju se visine naknada, kako slijedi: 

 

 

NAZIV IZNOS  NAKNADE 
 

  

svadba 

krstitke, rođendani 

prva pričest, krizma 

i ostalo 

 

karmine 

 

DRUŠTVENI DOM 

U DONJOJ 

VELEŠNJI 

 

 

 

500,00 

 

 

300,00 

 

 

200,00 

DRUŠTVENI DOM 

U PREVRŠCU 

 

 

300,00 

 

150,00 

 

100,00 

DRUŠTVENI DOM 

U 

KNEZOVLJANIMA 

 

 

200,00 

 

100,00 

 

100,00 

DRUŠTVENI DOM 

U BOROJEVIĆIMA 

 

200,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

 

 



Članak 2. 

Prije preuzimanja doma najmodavatelj  i najmoprimatelj potpisuju ugovor o najmu i revers s 

popisom preuzetog inventara. 

Nakon potpisivanja ugovora najmoprimatelj je dužan na žiro –račun Općine Donji Kukuruzari 

uplatiti naknadu za korištenje doma, te primjerak uplatnice dostaviti najmodavatelju, nakon 

čega će dobiti ključ doma. 

 

Članak 3. 

Najmoprimatelj je, također, dužan ostaviti polog u visini naknade za korištenje doma koji se 

vraća nakon pregleda inventara, procjene ne/uređenosti i preuzimanja doma od strane 

najmodavatelja. 

U slučaju odustajanja, polog se ne vraća.   

 

 

Članak 4. 

Procjenu ne/uređenosti prostorija daje osoba zadužena za iznajmljivanje na temelju uvida u 

stanje. 

Osobu zaduženu za iznajmljivanje domova imenovat će načelnik svojom odlukom. 

 

 

Članak 5. 

U slučaju, da osoba zadužena za iznajmljivanje domova iz članka  1. ove Odluke utvrdi da isti 

nije u stanju u kakovom je preuzet i da je došlo do uništenja / otuđenja inventara utvrđuju se 

visine naknada za sve domove, kako slijedi:   

 

NEUREĐENOSTI PROSTORIJA I 

UNIŠTENA OPREMA 

CIJENA 

  

- dvorana s kuhinjom 200,00 

- hodnik 100,00 

- WC 100,00 

- okoliš 100,00 

- otuđen/uništen stol 500,00 

- otuđena/ uništena klupa - stolica 300,00 

 

 

Članak 6. 

Naknada za najam društvenih domova za potrebe Hrvatske vojske, Policije, Crvenog križa i 

za događanja koja organizira Općina Donji Kukuruzari ( predavanja, seminari, Dan općine, 

Dan pobjede, fašnik... ) se neće naplaćivati.  

 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Donji Kukuruzari. 

 

            

                                                                                   Predsjednik vijeća 

 

                                                                                      Adrijan Lovrić 



 

Na temelju članka 34. Stauta Općine Donji Kukuruzari ( «  Službeni vjesnik «  br. 15/13 ) i članka 4. 

stavka 2. Odluke o naknadi za korištenje društvenih domova u vlasništvu Općine Donji 

Kukuruzari ( KLASA : 372-03/14-01/01; URBROJ : 2176/07-01-14-1 od 21. veljače 2014. 

godine ) Općinski načelnik dana 03. ožujka 2014. godine donosi  

 

 

O D L U K U 
o imenovanju osoba zaduženih za iznajmljivanje domova 

 

 

Članak. 1. 

 

Luka Matuzović ( komunalni redar Općine Donji Kukuruzari ) i Dalibor Kukuruzar 

( zamjenik općinskog načelnika ) imenuju se kao osobe zadužene za iznajmljivanje domova u 

vlasništvu Općine Donji Kukuruzari. 

 

Članak 2. 

 

Imenovane osobe iz članka 1. ove Odluke dužne su prije svakog davanja u najam doma u 

vlasništvu Općine : 

                              

                             - zatražiti primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je uplaćena naknada za 

korištenje doma   

                             - od najmoprimca uzeti polog u visini najma u slučaju oštećenja/otuđenja 

preuzetog inventara ili uništavanja unajmljenih prostorija doma, a kojeg će vratiti nakon 

provjere da je unajmljeni prostor vrćen u stanju u kakvom je i preuzet tj. da je sav iznajmljeni 

inventar vraćen 

                             - dati na potpis ugovor o najmu te jedan primjerak dati najmoprimcu 

                             - prije davanja prostora u najam s najmoprimcem sastaviti popis inventara 

koji se daje na uporabu, te prije vraćanja prostora provjeriti dali je sve preuzeto i vraćeno, a 

ako je nastala šteta/otuđenje isto evidentirati.  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                      

                                                                                            Općinski načelnik 

 

                                                                                                 Stipo Šapina 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA    : 372-03/14-01/01 

URBROJ : 2176/07-03/1-14-2 

Donji Kukuruzari, 03.03.2014. godine  


