REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 010-07/14-02/04
URBROJ: 2176/19-02-14-1
Velika Ludina, 26.11.2014.

Na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 3.
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.N. 117/93,
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08 i 25/12) i članka
34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina («Službene novine Općine Velika Ludina« br. 6/09,
7/11, 2/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 15. sjednici održanoj
26.11.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini naknade za društvene domove
Općine Velika Ludina
I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja Društvenih domova na području
Općine Velika Ludina: Velika Ludina, Okoli, Vidrenjak, Mala Ludina, Katoličko Selišće,
Gornja Vlahinička, Mustafina Klada, Ruškovica, Kompator i Grabrov Potok, te opreme i
uređaja koji se nalaze u sklopu društvenih domova – u nastavku teksta: Društveni domovi.
Članak 2.
Društveni domovi su vlasništvo Općine Velika Ludina, a davati će se na korištenje u
svrhu zadovoljavanja kulturnih i ostalih društvenih potreba mještana Općine Velika Ludina i
ostalih korisnika (predstave, manifestacije, predavanja, prezentacije, koncerti, zabave,
proslave, svadbe, karmine i ostalo), sukladno uvjetima i načinima korištenja iz ove Odluke.
II.

NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA DRUŠTVENIH DOMOVA
Članak 3.
Bez naknade Društvene domove na prostoru Općine Velika Ludina mogu koristiti:
- Općina Velika Ludina za sastanke, prezentacije, ostale priredbe i manifestacije gdje
je Općina organizator i suorganizator,
- Mjesni odbori i drugi proračunski korisnici,
- učenici osnovnih škola i polaznici dječjeg vrtića s prostora Općine Velika Ludina
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za održavanje raznih priredbi,
- udruge, KUD-ovi, religijske udruge, društva i klubovi s područja Općine Velika
Ludina ili koje djeluju u interesu Općine Velika Ludina za održavanje kulturno –
umjetničkih programa, zabava, predavanja, prezentacije, koncerti, zabave, proslave
i ostalo.
Članak 4.
Uz naknadu iznajmljivanje Društvenih domova vršit će se na osnovu prethodne
suglasnosti predsjednika Mjesnog odbora o odobravanju korištenja doma i uplate određenog
iznosa na žiro-račun Općine Velika Ludina:
- za korištenje prostora u Društvenim domovima: Kompator i Grabrov Potok,
naplaćivat će se naknada u iznosu od 200,00 kn;
- za korištenje prostora u Društvenim domovima: Katoličko Selišće, Ruškovica
naplaćivat će se naknada u iznosu od 300,00 kn;
- za korištenje prostora u Društvenim domovima: Okoli, Vidrenjak, Mala Ludina,
Gornja Vlahinička, Mustafina Klada, naplaćivat će se naknada u iznosu od 500,00 kn;
- manje svečanosti: zaruke, krstitke, karmine, rođendani i sl. u Društvenom domu
Velika Ludina naplaćivat će se u iznosu od 500,00 kn;
- svadbene svečanosti u Društvenom domu Velika Ludina naplaćivat će se u iznosu
od 2.000,00 kn;
- za korisnike s prebivalištem izvan područja Općine Velika Ludina visina naknade
za privremeno korištenje svih Društvenih domova na području Općine Velika Ludina uvećat
će se u 100 %-tnom iznosu.
Članak 5.
Privremenom korisniku Društvenog doma u Velikoj Ludini uz naknadu za korištenje
doma za svadbenu svečanost utvrđuje se obveza uplate akontacije u iznosu od 1.000,00 kn za
osiguranje od rizika za nastanak štete za vrijeme korištenja Društvenog doma.
Uplaćeni iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka vraća se privremenom
korisniku po urednoj predaji Društvenog doma, ako nije nastala nikakva šteta.
Ako je nastala šteta veća od plaćenog iznosa privremeni korisnik Društvenog doma u
Velikoj Ludini dužan je nadoknaditi štetu do punog iznosa.
Općina Velika Ludina i privremeni korisnik Društvenog doma u Velikoj Ludini
zaključuju ugovor o privremenom korištenju Društvenog doma u Velikoj Ludini.
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Članak 6.
Kada se u prostorijama Društvenog doma koristi autorska glazba putem žive glazbe
ili glazbe s elektroničkih medija korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje
navedenih autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu – HDS ZAMP.
Članak 7.
Općinski načelnik dio poslova oko davanja na korištenje prostora i opreme može
povjeriti mjesnim odborima.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o korisnicima i visini naknade
za privremeno korištenje Društvenog doma u Velikoj Ludini („Službene novine Općine
Velika Ludina“ br. 6/97) i Odluka o iznajmljivanju domova („Službene novine Općine Velika
Ludina“ br. 1/00).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA

Predsjednik:

Vjekoslav Kamenščak, v.r.
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