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Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br.
25/09., 37/09., 44/13., „Službene novine Grada Bakra“, br. 11/14.) Gradsko vijeće Grada Bakra na
___. sjednici održanoj __________ 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra
za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga
te za održavanje maškaranih zabava

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju način korištenja prostora na području Grada Bakra (u daljnjem
tekstu: Grad), kriteriji i visina naknade za korištenje prostora za potrebe mjesnih odbora, političkih
stranka, udruga i pojedinaca, te kriteriji, visina naknade i ostali troškovi za korištenje prostora u
kojem se održavaju maškarane zabave.
Članak 2.
Prostorima u smislu članka 1. ove Odluke smatraju se:
1. velike i male dvorane, čitaonice te zajedničke prostorije (sanitarni čvorovi, hodnici,
balkoni i slično) u Domovima kulture na području Grada i to:
- u Domu kulture Bakar, Palada bb;
- u Domu kulture Kukuljanovo, Kukuljanovo 205B,
- u Domu kulture Škrljevo, Škrljevo 191,
- u Domu kulture Krasica, Krasica 159,
- u Domu kulture Praputnjak, Praputnjak 158A,
- u Domu kulture Hreljin, Hreljin 119,
- u Domu Plase, Hreljin, Ružić selo bb,
- u Domu kulture Zlobin, Zlobin 157.
2. dvorana za vjenčanja, sala za sastanke i prostor mjesnog odbora u Zgradi na Krasici,
Krasica 230A;
3. prostor u prizemlju zgrade Područne škole Praputnjak, Praputnjak 101.

II. KORIŠTENJE PROSTORA NA PODRUČJU GRADA BAKRA
Članak 3.
Za potrebe redovnog rada mjesnih odbora, bez plaćanja naknade, osiguravaju se slijedeći
prostori:
- na katu Doma kulture Kukuljanovo za Vijeće mjesnog odbora Kukuljanovo,
- na katu Doma kulture Škrljevo za Vijeće mjesnog odbora Škrljevo,
- na katu Zgrade u Krasici za Vijeće mjesnog odbora Krasica,
- u prizemlju zgrade Područne škole Praputnjak za Vijeće mjesnog odbora Praputnjak,
- na katu Doma kulture Zlobin za Vijeće mjesnog odbora Zlobin.
O potrebi korištenja prostora Vijeće mjesnog odbora dužno je pravovremeno, a najkasnije 24
sata prije korištenja prostora, obavijestiti usmenim putem ili telefonom domara koji je zadužen za
prostor i/ili nadležno upravno tijelo Grada.

Članak 4.
Korištenjem prostora smatra se korištenje prostora iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ove
Odluke za kojim se potreba pojavljuje povremeno i to za: skupštine i sastanke udruga koje imaju u
zakupu prostore u Domovima kulture, održavanje sastanaka, tribina, predavanja, izložbi, predstava,
humanitarnih manifestacija, manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice Grada,
manifestacija i drugih događanja od posebnog interesa za Grada i slično.
Za korištenje prostora u svrhu iz prethodnog stavka nadležno upravno tijelo Grada korisniku
izdaje Odobrenje i naknada se ne naplaćuje.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, ukoliko korištenje prostora iz članka 2. stavka 1. zatraži
politička stranka za redovne aktivnosti stranke ili njenih ogranaka, korištenje prostora će se odobriti
uz plaćanje naknade.
Ukoliko korištenje prostora iz članka 2. stavka 1. ove Odluke zatraži pravna ili fizička osoba
koja obavlja samostalnu djelatnost i to za održavanje aktivnosti (fitnes, aerobik, tjelovježba, razni
tečajevi, škole stranih jezika, škole sviranja, škole crtanja, škole plesa, razne radionice i slično) čije se
pohađanje polaznicima naplaćuje, korištenje prostora odobrit će se uz plaćanje naknade.
Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovog članka ukoliko korištenje prostora iz članka 2. stavka 1.
točke 1. ove Odluke zatraži udruga koja je zakupnik prostora u istom Domu kulture, naknada iz stavka
4. ovog članka neće se naplaćivati ukoliko uz zahtjev za korištenje prostora u svrhu iz prethodnog
stavka dostavi dokaz (pisanu izjavu odgovorne osobe udruge) da se polaznicima aktivnosti
sudjelovanje u aktivnosti ne naplaćuje.
Prostori iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke daju se na korištenje temeljem pisanog
zahtjeva koji se podnosi nadležnom upravnom tijelu Grada najkasnije 8 (osam) dana prije dana za koji
se traži korištenje prostora u pisanom obliku (poštom, osobno ili putem e-maila) na propisanom
obrascu koji je sastavni dio ove Odluke i koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Grada Bakra.
Gradonačelnik će posebnom Odlukom urediti ostale načine korištenja prostora iz članka 2.
stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke.
Gradonačelnik će posebnom odlukom, na početku svake kalendarske godine, utvrditi visinu
naknade iz stavka 3. i 4. ovog članka koja će se primjenjivati u toj kalendarskoj godini.

Članak 5.
Iznimno od prethodnog članka, fizičkim osobama i grupama građana može se odobriti
korištenje prostora – velikih i malih dvorana u Domovima kulture iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove
Odluke za potrebe proslava zatvorenog tipa (svečanosti vjenčanja, krštenja, krizmi, proslave
rođendana i slično) pod uvjetom da imaju stalno prebivalište na području Grada Bakra, da nisu u
sudskom sporu sa Gradom i da nemaju dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu.
Zahtjev za korištenje prostora u svrhu iz prethodnog stavka podnosi se nadležnom upravnom
tijelu Grada najkasnije 15 (petnaest) dana prije željenog termina korištenja prostora na propisanom
obrascu iz članka 4. stavka 6. ove Odluke.
Za korištenje prostora velikih i malih dvorana iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke u
svrhu proslave svečanosti vjenčanja, odnosno za ostale prigodne proslave iz stavka 1. ove Odluke
korisniku se izdaje Odobrenje uz plaćanje jednokratne naknade.
Gradonačelnik će posebnom odlukom, na početku svake kalendarske godine, utvrditi visinu
naknade iz stavka 3. članka koja će se primjenjivati u toj kalendarskoj godini.

Članak 6.
Korisnici prostora iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke dužni su poštivati odobrene
termine i uvjete korištenja prostora.

U prostore iz članka 2. stavka 1. ove Odluke ne mogu se unositi namještaj i oprema, osim
slika, promidžbenog materijala, nastavnih pomagala i sličnih predmeta koji korisniku služe tijekom
korištenja prostora, a nakon čega ih je korisnik dužan ukloniti.
O načinu korištenju prostora iz članka 2. stavka 1. ove Odluke i upotrebi ključeva prostora
brine se domar Doma kulture u kojem se prostor nalazi.

III. KORIŠTENJE PROSTORA ZA ODRŽAVANJE MAŠKARANIH ZABAVA
Članak 7.
Prostori iz članka 2. stavka 1. alineja 1. ove Odluke daju se na privremeno korištenje
subotama za vrijeme trajanja karnevala isključivo maškaranim udrugama (dalje: korisnik prostora)
upisanim u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedištem na području Grada Bakra koje podnesu
zahtjev za organizaciju maškaranih zabava.
Zahtjev za korištenje prostora iz članka 2. stavka 1. ove Odluke podnosi se nadležnom
upravnom tijelu Grada najkasnije 8 (osam) dana prije prvog dana željenog termina korištenja
prostora na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke i objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada.
Odluku o davanju na korištenje prostora kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima se prostor iz
članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke daje na korištenje donosi gradonačelnik na prijedlog
nadležnog upravog tijela Grada.
Međusobni odnosi Grada i Udruge iz stavka 1. ovog članka reguliraju se Ugovorom o
korištenju prostora kojeg potpisuju gradonačelnik i ovlaštena odgovorna osoba Udruge - korisnika
prostora.
Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka sadrži: naznaku ugovornih strana, naznaku
prostora koji se daje na korištenje, namjenu prostora, vrijeme na koje se ugovor zaključuje i termine
korištenja prostora, inventar koji korisnik preuzima temeljem Popisa osnovnih sredstava i sitnog
inventara u Domu kulture sačinjenog od strane Inventurne komisije na dan 31. prosinca prethodne
kalendarske godine, podatke o ugostitelju koji će pružati ugostiteljske usluge, podatke o zaštitarskoj
tvrtki koja će osiguravati prostor tijekom korištenja, obvezu o održavanju prostora, obvezu naknade
nastale štete, odredbu da korisnik uzima prostor u viđenom stanju, te odredbe o prestanku Ugovora.

Članak 8.
Za korištenje prostora iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, a u svrhu iz članka 7. stavka
1. ove Odluke Udruga plaća naknadu visina koje se za svaku karnevalsku godinu utvrđuje posebnom
odlukom gradonačenika.
Naknadu iz prethodnog stavka korisnik je dužan podmiriti u roku od 8 (osam) dana od dana
posljednjeg korištenja prostora.
Naknada za korištenje prostora za održavanje dječje maškarane zabave, najviše dva puta
tijekom odobrenog razdoblja korištenja prostora, se ne naplaćuje.
Zahtjev za korištenjem prostora iz članka 7. stavka 1. ove Odluke ne može podnijeti Udruga
koja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Gradu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

-

Odluka o davanju na korištenje prostora i sportskih terena na području Grada Bakra za
potrebe mjesne samouprave, političkih stranaka i udruga (KLASA: 022-01/12-01/24, URBROJ:
2170-02-03-12-6) te sve izmjene i dopune iste Odluke;
- Odluka o korištenju prostora u Domovima kulture na području Grada Bakra u svrhu
održavanja maškaranih zabava (KLASA: 022-01/12-01/46, URBROJ: 2170-02-05/7-12-3) te sve
izmjene i dopune iste Odluke.
Zadužuju se nadležna upravna tijela Grada da u roku od 90 (devedeset) dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke sa svim dosadašnjim korisnicima prostora sukladno Odlukama koje
prestaju važiti da sastave nove Ugovore u skladu s ovom Odluku jer će se u suprotnom smatrati da su
postojeći Ugovori raskinuti.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Bakra“.

KLASA:
URBROJ:
BAKAR,
GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
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