
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA:960-01/15-16 
URBROJ:238/396-01-15-4 
Luka, 21. 9. 2015. 
 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, broj 153/09 i 143/12) i članka 43 Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 16/09, 1/10 i 15/13) Općinsko vijeće Općine Luka na 16. sjednici održanoj 
dana 21. 9. 2015. 2015. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U 

o povremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Luka 
 
 
 

Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom o povremenom korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Luka (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način povremenog korištenja prostora 
koje koriste izvršna i predstavnička tijela Općine Luka.   

 

Članak 2. 

 
 Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju prostorije u općinskoj 
zgradi na adresi Trg svetog Roka 1 u Luki i prostor društvenog doma na adresi Trg svetog 
Roka 4 u Luki. 
 Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja općinski 
načelnik. 
 

Članak 3. 

 
 Poslovni prostori daju se na korištenje fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: 
korisnik) temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje. 
 Zahtjev se podnosi isključivo u pisanom obliku i obvezno sadrži: 
  - podatke o korisniku, 
  - podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za korištenje, 



 2 

                       - naziv aktivnosti, odnosno djelatnost koja će se obavljati u tom poslovnom 
prostoru, 

  - vremensko razdoblje korištenje poslovnog prostora. 
 Zahtjev se podnosi na obrascu koji utvrđuje Jedinstveni upravni odjel. 

 

 

Članak 4. 

 
 Na temelju podnesenog zahtjeva općinski načelnik i korisnik sklapaju ugovor o 
korištenju poslovnog prostora, koji sadrži: 
 - podatke o ugovornim stranama,  
 - podatke o poslovnom prostoru koji se daje na povremeno korištenje,  
 - podatke o aktivnostima, odnosno djelatnostima koju/e će obavljati u poslovnom 
prostoru, 
 - iznos naknade za povremeno korištenje poslovnog prostora. 
 
  

Članak 5. 
  
 Poslovni prostori daju se na korištenje uz naknadu koja se uplaćuje na račun Općine 
Luka.  
 Poslovni prostor u općinskoj zgradi mogu koristiti udruge i političke stranke uz 
naknadu u iznosu od 12,00  kuna godišnje. 
 Poslovni prostor društvenog doma mogu koristiti fizičke osobe, udruge i političke 
stranke.  
 Naknada za fizičke osobe iznosi: 
  - 300,00 kuna za korištenje u trajanju od jednog dana, odnosno  
  - 500,00 kuna za korištenje u trajanju do tri dana. 
 
 Naknada za političke stranke iznosi 12,00 kuna godišnje. 
 Naknada za udruge iznosi 12,00 kuna godišnje. 
 
 

Članak 6. 

 
 Prilikom svakog korištenja poslovnih prostora, korisnici su dužni prostore vratiti u 
stanje u kakvom su nađene. 
 U slučaju bilo kakvog oštećenja ili manjka inventara korisnici su dužni nadoknaditi 
štetu. 

 

Članak7. 

 
 Sredstva za korištenje poslovnih prostora utrošiti će se isključivo za održavanje ili 
uređenje istih. 
 
 

Članak 8. 

 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke Prestaje važiti Odluka o uvjetima korištenja 
Društvenog doma („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 6/10). 
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 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objaviti će se u 
„Glasniku Zagrebačke županije“. 

 
 
 
Općinsko vijeće 
Predsjednik 
 
 
Željko Kostanjčar 

 
 
  


