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2.
Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. 
tekst i 137/15 - ispr.) i članka 34. stavka 1. alineja 3. 
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 
46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), povjerenica Vlade Repu-
blike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
Općinskog vijeća Općine Gvozd i općinskog načelnika 
Općine Gvozd donosi 

O D L U K U
o privremenom korištenju Doma kulture u 

Vrginmostu za održavanje političkih skupova 
i drugih političkih aktivnosti u provedbi 
prijevremenih lokalnih izbora koji će se  

održati 20. ožujka 2016. godine

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način korištenja i visina 

naknade za privremeno korištenje prostorije kino sale 
u Domu kulture u Vrginmostu, Trg dr. Franje Tuđmana 
4 (u daljnjem tekstu: Dom), za održavanje političkih 
skupova i drugih političkih aktivnosti u provedbi prije-
vremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine 
Gvozd i općinskog načelnika Općine Gvozd koji će se 
održati 20. ožujka 2016. godine.

Članak 2.
Prostor iz članka 1. ove Odluke daje se na kori-

štenje bez grijanja.
Korisnik se obvezuje da neće koristiti električnu 

energiju za zagrijavanje prostora, a iz razloga sigur-
nosti nije dozvoljeno unošenje i korištenje vlastitih 
peći na kruto gorivo.

 
Članak 3.

Visina naknade za privremeno korištenje iz članka 
1. ove Odluke određuje se u iznosu od 350,00 kuna 
dnevno.

Korisnik može naknadu za korištenje uplatiti u 
računovodstvu Općine Gvozd ili izvršiti uplatom na 
žiro račun Općine Gvozd o čemu je dužan dostaviti 
dokaz Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd.

Članak 4.
Zahtjev za korištenje Doma korisnik podnosi Je-

dinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd najkasnije 
tri dana prije početka korištenja Doma.

U zahtjevu se navode podaci o korisniku i vrijeme 
korištenja Doma.

Nakon potvrde o slobodnom terminu korištenja te 
izvršene uplate za korištenje i kaucije, Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gvozd izdat će korisniku odobrenje 
za privremeno korištenje Doma kulture.

U slučaju da su podnesena dva ili više zahtjeva 
za isti termin održavanja skupa, prednost će imati 
podnositelj koji je ranije predao zahtjev za privremeno 
korištenje prostora Doma.

Odobrenje za privremeno korištenje Doma neće 
se izdati podnositelju zahtjeva koji ima dospjele ne-
podmirene obveze prema Općini Gvozd.

Članak 5.
Korisnik Doma dužan se odnositi prema inven-

taru i prostoru Doma pažnjom dobrog domaćina, te 
po završetku aktivnosti očistiti prostor i vratiti ga u 
prvobitno stanje.

Korisnik je dužan radi osiguranja od mogućih ošte-
ćenja prostora i inventara položiti kauciju u iznosu od 
500,00 kuna u računovodstvo Općine Gvozd o čemu 
mu se izdaje pisana potvrda. 

U slučaju utvrđenih oštećenja prilikom korištenja 
prostorija Doma, Općina Gvozd ima pravio zadržati 
kauciju u cijelosti.

Ukoliko se prostor ne očisti nakon korištenja Doma, 
troškovi čišćenja naplatiti će se iz položene kaucije.

Ukoliko ne nastanu nikakva oštećenja i troškovi, 
odnosno prostorija Doma bude očišćena, polog kau-
cije se vraća korisniku u cijelosti, o čemu će se izdati 
potvrda.

Kontrolu stanja prostorija i inventara Doma nakon 
korištenja izvršit će djelatnici Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gvozd.
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Članak 6.

Korisnik ne može preuzeti poslovni prostor prije 
uplate naknade za korištenje i kaucije.

Ključ prostorije kino sale Doma može se preuzeti 
od strane korisnika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gvozd do 12,00 sati na dan održavanja politič-
kog skupa ili druge političke aktivnosti i mora se vratiti 
Općini Gvozd sljedećeg dana najkasnije do 10,00 sati.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd i važi 
do dana službene objave konačnih rezultata prijevre-
menih izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika 
Općine Gvozd za 2016. godinu. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 372-03/16-01/01
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. veljače 2016.

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti 

Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika Općine Gvozd

Sandra Štokić, v.r.

3.
Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. 
tekst i 137/15 - ispr.) i članka 34. stavka 1. alineja 3. 
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 
46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), povjerenica Vlade Repu-
blike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
Općinskog vijeća Općine Gvozd i općinskog načelnika 
Općine Gvozd donosi 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o korištenju poslovnih 

prostora u zgradi stare Općine i Domu kulture 
za rad političkih stranaka i udruga s područja 

Općine Gvozd

Članak 1.
U Odluci o korištenju poslovnih prostora u zgradi 

stare Općine i Domu kulture za rad političkih stranaka 
i udruga s područja Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 15/06 i 41/12 - u daljnjem tekstu: Odluka), članak 
4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.
Poslovni prostor daje se na korištenje udrugama bez 

naplate naknade za korištenje i bez obveze snošenja 
režijskih troškova kao i troškova uređenja zajedničkih 
prostorija i uređaja koje će snositi Općina Gvozd.

Poslovni prostor daje se na korištenje političkim 
strankama uz naplatu naknade za korištenje u iznosu 
od 20,00 kn/m² mjesečno, u koji su iznos uračunati 
režijski troškovi osim troškova telefonskog priključka, 
kao i troškovi uređenja zajedničkih prostorija i uređaja.«.

Članak 2.
U članku 5. Odluke stavak 2. briše se, te dosadašnji 

stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 372-03/16-01/02
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. veljače 2016.

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti 

Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika Općine Gvozd

Sandra Štokić, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina 
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i 
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po 
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu   
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.
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