
Na  temelju  članka  30.  Statuta  Općine  Koprivnički  Bregi  («Službeni  glasnik 
Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 
24. sjednici održanoj  28. travnja 2016. donijelo je

O D L U K U
o visini naknada za korištenje društvenih domova

na području Općine Koprivnički Bregi

Članak 1.
Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina  naknada  za  korištenje  društvenih  domova  na 

području Općine Koprivnički Bregi za fizičke osobe, pravne osobe, udruge građana i političke 
stranke. 

Članak 2.
Visina naknada za korištenje društvenih domova za fizičke osobe

1. Fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Koprivnički Bregi
- 300,00 kn za proslavu rođenja djeteta,  krstitke,  prvu pričest,  krizmu,  rođendan te ostale 
prigode,
- 1.400,00 kn za održavanje svadbe – iznos naknade je predviđen za 3 dana korištenja (petak, 
subota, nedjelja), a svaki dodatan dan naplaćuje se 100,00 kn,
- Karmine su besplatno.

2. Fizičke osobe koje nemaju prebivalište na području Općine Koprivnički Begi
- 600,00 kn za proslavu rođenja djeteta,  krstitke,  prvu pričest,  krizmu,  rođendan te ostale 
prigode,
- 2.000,00 kn za održavanje svadbe – iznos naknade je predviđen za 3 dana korištenja (petak, 
subota, nedjelja), a svaki dodatan dan naplaćuje se 100,00 kn,
- Karmine su besplatno.

Članak 3.
Visina naknada za korištenje društvenih domova za pravne osobe

Visina naknada za pravne osobe određuje se odlukom općinskog načelnika.

Članak 4.
Visina naknada za korištenje društvenih domova za udruge građana

1.  Udruge  građana  sa  sjedištem  na  području  Općine  Koprivnički  Bregi  imaju  pravo  na 
besplatno korištenje društvenih domova,
2.  Udruge  građana  koje  nemaju  sjedište  na  području  Općine  Koprivnički  Bregi  plaćaju 
naknadu u iznosu od 300,00 kn za korištenje društvenih domova.

Članak 5.
Političke stranke plaćaju naknadu za korištenje društvenih domova u iznosu od 50,00 

kn po satu korištenja.



Članak 6.
Visina naknade za proslavu dočeka Nove godine u društvenim domovima određuje se 

odlukom općinskog načelnika.

Članak 7.
Škole  nisu  dužne  plaćati  naknadu  za  korištenje  društvenih  domova  za  održavanje 

školskih priredbi i izvanškolskih aktivnosti.

Članak 8.
Ukoliko se prilikom korištenja društvenih domova koristi kamion hladnjača ili sličan 

uređaj visoke potrošnje električne energije, plaća se dodatna naknada u iznosu od 100,00 kn.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje 

društvenih  domova  na  području  Općine  Koprivnički  Bregi  KLASA:  363-01/14-01/01, 
URBROJ: 2137/08-14-1 od 13. veljače 2014. godine.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Koprivnički Bregi te na internet stranici Općine Koprivnički Bregi. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA: 363-01/16-01/01
URBROJ: 2137/08-16-1
Koprivnički Bregi, 28. travnja 2016.
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