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REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRAŠĆINA 
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 372-05/15-01/01 
URBROJ: 2211/03-15-01 
Trgovišće, 19.3.2015. 
 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 
143/12) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" broj 18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj 12. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2015. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora 

u sklopu Doma kulture u Trgovišću 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno 

korištenje poslovnog prostora u sklopu Doma kulture (u daljnjem tekstu: poslovni prostor). 
 

Članak 2. 
Pod poslovnim prostorom iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se: 

- dvorana Doma kulture u Trgovišću 
- ostali prostori Doma kulture u Trgovišću (I kat) 

 
II. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI 
POVREMENO KORIŠTENJE 

Članak 3. 
Dvorana Doma kulture daje sa na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili 

fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik): 
- za održavanje kulturnih programa, 
- za obavljanje ostalih kulturnih aktivnosti, poslova i djelatnosti, 
- za održavanje drugih kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i 

humanitarnih programa, kao i programa sportske i tehničke kulture, 
- za održavanje glazbenih programa od posebnog interesa za Općinu (vježbanje 

glazbenih sastava), 
- za održavanje izložbenih programa 
- za održavanje ostalih programa (skupštine, sjednice, kongresi i slično). 

Ostali poslovni prostori na I katu Doma kulture daju se na korištenje udrugama koje 
djeluju na području Općine Hrašćina. 
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Članak 4. 
Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se na privremeno ili povremeno 

korištenje na temelju podnesenog zahtjeva. 
Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora 

Korisnik podnosi Jedinstvenom upravnom Odjelu u pisanom obliku sedam dana unaprijed. 
 

Članak 5. 
Zahtjev iz članka 4. ove Odluke obavezno sadrži: 

- podatke o poslovnom prostoru za koje se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno 
korištenje,  

- podatke o Korisniku, 
- vrstu i naziv programa, vremensko razdoblje i dužinu trajanja programa uključujući 

pripremu programa (za dvoranu Doma Kulture). 
 

Članak 6. 
Na temelju podnesenog zahtjeva Korisnika utvrđuje se termin održavanja programa u 

dvorani Doma kulture. 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja drugih 

aktivnosti od interesa za Općinu, Općina s Korisnikom utvrđuje novi termin održavanja 
programa. 
 

Članak 7. 
Na temelju podnesenog zahtjeva Jedinstveni upravni odjel i Korisnik sklapaju ugovor. 

 
Članak 8. 

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno 
sadrži: 

- podatke o ugovornim stranama 
- podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje 
- podatke o kulturnom programu, te ostalim programima ili aktivnostima koje Korisnik 

može obavljati u poslovnom prostoru 
- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenje 

poslovnog prostora, 
- iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu 

na temelju koje se poslovni prostor daje na korištenje bez naknade, 
- ostale obveze Korisnika. 

 
Članak 9. 

Naknada za privremeno ili povremeno korištenje dvorene Doma kulture utvrđuje se 
kako slijedi: 

- održavanje kulturnih programa utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi, kao i 
drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni i humanitarni programi, te 
programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Općinu Hrašćina 

- ostali programi kulture – književne i glazbene večeri, izložbeni programi, predavanja, 
nekomercijalne filmske projekcije i kazališne predstave, godišnje skupštine udruga s 
područja Općine Hrašćina, razne kulturne tribine, seminari, radionice, znanstveni i 
obrazovni programi u organizaciji udruga s područja Općine Hrašćina, 

- programi kulture – uvježbavanje i priprema nastupa (priprema glazbenih i plesnih 
programa) za programe kulture, uvježbavanje i priprema nastupa udruga koje djeluju 
na području Općine 
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- održavanje skupština i/ili sjednica Udruga koje djeluju na području Općine Hrašćina, 
uključujući i političke stranke 

Bez naknade 
 

- komercijalni programi – razna predavanja, komercijalne filmske projekcije, kazališne 
predstave, koncerti, godišnje skupštine i sl. 
Naknada jednokratnog korištenja (do četiri sata)    300,00 kuna 
Svaki naredni sat korištenja          50,00 kuna 

 
- uvježbavanje i priprema komercijalnih nastupa (priprema glazbenih i plesnih 

programa), probe glazbenih sastava i sl. 
Naknada po satu (maksimalno četiri sata dnevno)       50,00 kuna 

 
Članak 10. 

Od plaćanja naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora 
oslobođeni su: 

- korisnik čiji je program utvrđen Programom javnih potreba u kulturi Općine Hrašćina, 
- korisnik čiji je program od posebnog interesa za Općinu Hrašćina, 
- Općina kada koristi poslovni prostor za provedbu programa i aktivnosti iz članka 3. 

ove Odluke, 
- udruge građana s područja Općine Hrašćina osnovane s ciljem promicanja i 

njegovanja kulturnih i tradicijskih vrijednost Općine za korištenje ostalih poslovnih 
prostori na I katu Doma kulture, 

- održavanje godišnjih skupština političkih stranaka s područja općine Hrašćina. 
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
            Općine Hrašćina 

Ljubica Mikulčić 
 


