
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj  12.03.2015.godine. donosi  
 

ODLUKU 
o načinu i uvjetima korištenja Društvenih domova  

na području općine Oriovac 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način korištenja svih Društvenih domova na području općine 
Oriovac. 

Članak 2. 
 

Domovi iz članka 1.ove Odluke vlasništvo su općine Oriovac, a davat će se na korištenje u svrhu 
zadovoljavanja kulturnih i ostalih potreba mještana općine Oriovac (predstave, tribine, predavanja, 
svadbe, političke skupove i sl.) sukladno uvjetima i načinu iz ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

Troškove održavanja (struja, voda, grijanje) za Domove plaća općina Oriovac iz svog Proračuna. 
 

Članak 4. 
 

Prostori Domova mogu se dati na korištenje bez naknade ili uz naknadu, koja je utvrđena ovom 
Odlukom. 
 

Članak 5. 
 

Bez naknade Domovi se mogu dati na korištenje za: 
- rad Vijeća mjesnih odbora, rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te za rad Općinskog 

načelnika, 
- redovite djelatnosti političkih stranaka koje djeluju na području općine Oriovac e za 

održavanje tribina, 
- rad udruga s područja općine, 
- potrebe humanitarnih, socijalnih, kulturnih i sportskih aktivnosti pravnih osoba, 
- književne, kazališne i glazbene priredbe, 
- održavanje karmina. 

 
Članak 6. 

 
Uz naknadu Domovi na području općine Oriovac mogu se dati na korištenje za razne prigode (svadbe, 
rođendani, pričesti, krizme i sl.) kako slijedi: 

 Dom u Oriovcu ……………………………………………..5.000,00 kuna  

 Dom u Lužanima …………………………………………..3.300,00 kuna 

 Dom u Slav.Kobašu ……………………………………….1.800,00 kuna 

 Dom u Radovanju ……………………………………………500,00 kuna 

 Dom u Cigleniku ……………………………………………..500,00 kuna 

 Dom u Živikama ………………………………………………500,00 kuna 

 Dom u Kujniku …………………………………………………500,00 kuna 

 Dom Malino …………………………………………………….500,00 kuna 

 Dom Pričac……………………………………………………….500,00 kuna 



Članak 7. 
 

Prostore Domova u naseljima iz čl.6. ove Odluke uz prethodnu uplatu 20% od utvrđenog 
iznosa korisnici mogu koristiti uz rezervaciju kod Mjesnog odbora na čijem području se Dom 
koristi. 
 

Članak 8. 
 

Naknada za korištenje Domova iz čl.6. ove Odluke uplaćuje se na žiro račun općine Oriovac: 
 

HR032340009-1830900007 
HR68 7706 – OIB 

svrha uplate: naknada za korištenje sale. 
Naknada mora biti uplaćena uz predočenje dokaza o uplati na dan preuzimanja ključeva. 
 

Članak 9. 
 

Domovi se daju na korištenje na temelju Ugovora, koji mora biti sačinjen najkasnije 48 sati 
prije početka korištenja. 
 

Članak 10. 
 

Ključeve Domova korisnik može dobiti i vratiti u terminu dogovorenom s Mjesnim odborom 
na čijem području se Dom nalazi. 
 

Članak 11. 
 

Kada se u Domovima koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih 
medija (u slučaju svadbi, zabava, proslava, koncerata i sl), korisnik se obvezuje pribaviti 
dozvolu za korištenje autorskih djela i platiti autorsku naknadu. 
Prilikom preuzimanja ključeva za korištenje Doma, korisnik je dužan dostaviti dokaz o 
plaćenoj naknadi za korištenje autorske glazbe – HDS ZAMP. 
Ukoliko korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog stavka, uskratit će mu se pravo korištenja 
prostora. 
 

Članak 12. 
 

Korisnik prostora Doma obvezuje se snositi troškove oštećenja objekta i inventara koji su 
nastali kao posljedica aktivnosti za koje je prostor unajmljen i u vremenu korištenja. 
 

Članak 13. 
 

Ukoliko korisnik prouzroči štetu na inventaru, koja će se utvrditi prilikom preuzimanja 
odnosno vraćanja prostora po završenom korištenju, isti će odmah izvršiti naknadu štete. 
Radi mogućnosti izračuna štete Općinski načelnik donijet će Odluku o pojedinačnim 
vrijednostima posuđa i drugog inventara i opreme. 
 

Članak 14. 
 

Općinski načelnik dio poslova oko davanja na korištenje prostora i opreme može povjeriti 
mjesnim odborima. 
 



Članak 15. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
Klasa: 022-01/15-01/8 
Urbroj: 2178/10-01-15-1 
 
Oriovac,   12.03.2015.godine. 
 
                                                                                                          
                                                                                                                      PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                                            OPĆINE ORIOVAC 
                                                      
                                                                                                                Miroslav Maričić, univ.spec.oec. 
 

 
 

 

 

 


