
                                                                                                                                                         
REPUBLIKA HRVATSKA  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA : 406-09/13-01/02 

UR.BROJ : 2212/09-01-16/07                                                                                                                                

Štitar  08. kolovoza 2016. godine 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 

 ( 33/01.,60/01,129/05, 109/07.,125/08., 36/09.,  150/11 , 144/12. 19/13. i 138/15. ), članka  35. Statuta 

Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije  br. 03/13.), Općinsko vijeće Općine 

Štitar na 29 . redovnoj sjednici održanoj 08. kolovoza 2016.  godine, donosi 

 

ODLUKU 

 

I 

Odobrava se korištenje prostorija u vlasništvu općine  Štitar  namijenjenih za održavanje  političkih 

skupova i sastanaka kao i svih potreba udruga i građana s područja općine Štitar i svih onih koji 

svojim radom doprinose općini Štitar.  

 

II 

Udruge i građani s područja općine Štitar  koji svojim radom doprinose općini Štitar  a korištenjem 

prostorija ne ostvaruju prihod  dužne su  sklopiti  Ugovoru o zakupu prostorija u vlasništvu općine 

Štitar te platiti iznos od 2,00 kuna za sat korištenja. 

 

III 

Udruge i građani s područja općine Štitar  koji svojim radom doprinose općini Štitar a korištenjem 

prostorija  ostvaruju prihod dužne su sklopiti  Ugovoru o zakupu prostorija u vlasništvu općine Štitar 

te platiti iznos od 5,00 kuna za sat korištenja.  

IV 

Političke stranke s područja općine Štitar dužne su  sklopiti  Ugovoru o zakupu prostorija u vlasništvu 

općine Štitar te platiti iznos od 10,00 kuna za sat korištenja.  

       

V 

Prostorije općinske uprave ( Jedinstvenog upravnog odjela) nisu sastavni dio ove odluke i ne mogu se 

davati na korištenje. 

VI 

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje Ugovora o zakupu sukladno ovoj odluci. 

 

VII 

Političke stranke, udruge i građani  koji imaju potrebu korištenja odobrenog prostora nakon 

sklopljenog ugovora dužne su o tome obavijestiti komunalnog redara ,  te od istog preuzeti ključeve 

prostorija. Nakon korištenja prostora korisnik je dužan predati prostorije u zatečenom stanju , te 

odgovara za svu nastalu štetu koju je dužan naknaditi .  

                                                     

VIII 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka 

KLASA : 406-09/13-01/02 , UR.BROJ : 2212/09-01-16/05, od 12 . travnja 2016. godine 

                                                                                        

                                                                                              

                                                                                                Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                                Zoran Dominković dr.vet.med.  
                                                                                                            


