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KLASA: 372-01/17-01/19 
URBROJ: 2211/07-17-2 
Mihovljan, 12.9.2017. 
 
Na temelju članka 39. Statuta Općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Mihovljan na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donijelo je 
 

P R A V I L N I K 
o korištenju Društvenog doma Mihovljan 

 
I.  OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1.  
Ovim Pravilnikom o korištenju Društvenog doma Mihovljan (u daljnjem tekstu: Društveni dom) uređuju se uvjeti i 

način korištenja Društvenog doma te prava i obveze koje proizlaze iz korištenja istoga.  
 
 
 II.  PRAVA I OBVEZE 

Članak 2. 
           Društveni dom vlasništvo je Općine Mihovljan, a davati će se na korištenje u svrhu zadovoljavanja kulturnih i 
ostalih društvenih potreba (predstave, tribine, predavanja, svadbe, koncerti, zabave, proslave, prezentacije i slično) 
sukladno uvjetima i načinima korištenja iz ovog Pravilnika. 

Pravo na korištenje Društvenog doma prema odredbama ovog Pravilnika imaju sve pravne i fizičke osobe, s 
time da pravo prvenstva korištenja društvenog doma imaju fizičke i pravne osobe sa područja Općine Mihovljan u 
odnosu na iste osobe sa drugih područja koje zadovolje uvjete iz ovog Pravilnika. 
 

Članak 3. 
 Zahtjev za korištenje Društvenog doma pismeno se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan. 
 

Članak 4. 
 Pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik društvenog doma), prije korištenja Društvenog doma 
zaključuje ugovor o korištenju Društvenog doma s Općinskim načelnikom. 
 
 
III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE DRUŠTVENOG DOMA 
 

Članak 5. 
 Korisniku Društvenog doma, koji nije sa područja Općine Mihovljan, za jednodnevno korištenje, naplaćuje se 
naknada za korištenje u iznosu: 
 

održavanje svadbene svečanosti  4.000,00 kn 
održavanje zabava “javnog tipa”  1.500,00 kn 
održavanje zabava “privatnog tipa” (rođendani, krstitke, obljetnice i sl.)  2.000,00 kn 
održavanje karmine     1.000,00 kn 
ostala nespomenuta korištenja po satu 300,00 kn 



 
Korisnici koji su sa područja Općine Mihovljan ostvaruju popust od 50% na naknadu za korištenje Društvenog doma.   

 
U naknadu za korištenje Društvenog doma uključeni su troškovi za održavanje istoga.  
 

Članak 6. 
Prostorije Društvenoga doma mogu koristiti bez naknade: 

 
 Općina Mihovljan  
 OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan  
 registrirane udruge građana sa područja Općine Mihovljan  
 župni ured Mihovljan 

  
Članak 7. 

 Naknada za korištenje Društvenog doma plaća se unaprijed prije korištenja na žiro-račun Općine Mihovljan broj 
IBAN: HR4823600001826500000.  
  

Članak 8. 
 Općinski načelnik može dati Društveni dom na korištenje bez naknade ili popust kada procijeni da je takav čin 
opravdan (djelatnost udruga građana, članovima obitelji poginulih branitelja, invalidima domovinskog rata, drugim 
invalidima, socijalno ugroženim osobama i sl.). 
 

Članak 9. 
 Općinski načelnik ima pravo odbiti zahtjev za korištenje Društvenog doma ukoliko ocijeni da se zahtjevu ne 
može udovoljiti obzirom na karakteristike, namjenu i prostornu veličinu Društvenog doma. 
  

Članak 10. 
 O posudbi inventara Društvenog doma odlučuje Općinski načelnik.   
 

Članak 11. 
 Korisnik Društvenog doma i inventara, dužan se prema istima odnositi s pažnjom dobrog gospodara. 
 

Članak 12. 
Pročelnik JUO predaje na korištenje i preuzima prostorije Društvenog doma zapisnički. 
Zapisnikom se konstatira stanje prostorija i inventara koji se ustupaju na korištenje, zapisnik se prilaže Ugovoru o 

korištenju i čini njegov sastavni dio. 
Korisnik je dužan, nakon završetka korištenja, predati Društveni dom u stanju u kakvom je istoga i preuzeo tj. 

počistiti prostorije i sanitarne čvorove koje je koristio, te namještaj i ostali inventar vratiti na mjesta na kojima se nalazio 
prije početka korištenja. 

U slučaju da se nakon korištenja Društvenog doma ustanovi određena šteta, korisnik je dužan istu vrstu i količinu 
štete nadoknaditi o svojem trošku.   
 

Članak 13. 
Kada se u prostorijama Društvenoga doma koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih 

medija (u slučaju svadbi, proslava, koncerata i sl.), korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje navedenih 
autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu. 
         Ukoliko korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog stavka, u potpunosti snosi odgovornost za nepridržavanje 
obveza iz Zakona o autorskom pravu.  
 

Članak 14. 
Udruge građana ne mogu koristiti veliku dvoranu Društvenog doma u terminima u kojima se Društveni dom 

koristi za svadbe, karmine, zabavne priredbe, skupove i sl. 
 
 
 



III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
 
 Udruge građana prostorije koriste prema rasporedu, koji su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 
31.03. tekuće godine, te pridržavati se istog. U slučaju promjene rasporeda udruge su dužne odmah izvijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine Mihovljan. 
 Udruge građana ne mogu koristiti niti jednu od prostorija u Društvenom domu u terminima u kojima se dom 
koristi za svadbe, karmine, zabavne priredbe, skupove i sl. 
 

Članak 16. 
Ključevi svih prostorija Društvenog doma nalaze se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan.  
Svi korisnici prostorija ključeve podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan te su po završetku 

dnevnog korištenja dužni ključeve vratiti u isti.  
Najstrože se zabranjuje zadržavanje ključeva dulje od 24 sata, osim u slučaju najma prostora na više dana. 

 
Članak 17. 

Ako se za istovremeno korištenje Društvenog doma pojavi više zainteresiranih korisnika, prednost će imati: 
- korisnik-mještanin Općine Mihovljan  
- Udruga građana pred privatnim korisnikom. 

 
Članak 18. 

 Odnosi davatelja Društvenog doma na korištenje i korisnika Društvenog doma, koji nisu regulirani ovim 
Pravilnikom, regulirati će se ugovorom o korištenju doma.  
 

Članak 19. 
 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti svi dosadašnji propisi koji reguliraju korištenje doma i propisi 
o naknadama za korištenje doma. 
 

Članak 20. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije”. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                 Željko Čleković 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Magistratska 1, n/r 
voditeljice Mirjane Valjavec, Magistratska 1, 49000 Krapina, (nadzor) 

2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, 
Magistratska 1, 49000 Krapina ( za objavu) 

3. Oglasna ploča i WEB stranica općine Mihovljan, 
4. Općinskom načelniku Općine Mihovljan, 
5. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje, 
6. Prilog zapisniku, 
7. Pismohrana. 

 
 


