
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

      Općinsko vijeće 
 

KLASA: 372-03/17-01/06 
URBROJ: 2188/02-03-17-1 
Rokovci,  13. rujna 2017. godine 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 
137/15), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 
članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članka 32. Statuta 
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13), Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci, na svojoj 3. sjednici održanoj  dana 13. rujna 2017. godine, donosi 

  
  

ODLUKU 
o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci  

na privremeno korištenje udrugama 
  
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
  Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu Općine 
Andrijaševci (u daljnjem tekstu: općinski prostori) na privremeno korištenje udrugama za provođenje 
aktivnosti od interesa za opće dobro. 

Odredbe ove odluke koje se odnose na udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge 
organizacije civilnoga društva (zaklade, fundacije, umjetničke organizacije, privatne ustanove koje 
nisu osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti i druge neprofitne organizacije). 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 

  
Članak 2. 

  Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ove Odluke je aktivnost koja doprinosi 
zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima 
Općine Andrijaševci i Republike Hrvatske koji se odnose na Općinu Andrijaševci i koja podiže 
kvalitetu života stanovnika Općine Andrijaševci u područjima: 

1. zaštite potrošača; 
2. promicanja i zaštite ljudskih prava; 
3. mladih ili udruga za mlade; 
4. zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva; 
5. zaštite i spašavanja; 
6. dobrovoljnog vatrogastva; 
7. održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim 

promjenama; 



8. zaštite okoliša i održivog razvoja; 
9. europskih integracija i fondova Europske unije; 
10. branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida 

rata; 
11. socijalnog i humanitarnog značenja; 
12. pružanja socijalnih usluga; 
13. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; 
14. socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom; 
15. zaštite zdravlja; 
16. obrazovanja i predškolskog odgoja; 
17. sporta, kulture i tehničke kulture; 
18. međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave; 
19. promicanja poduzetništva i obrta; 
20. promicanja inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu; 
21. razvoja turizma; 
22. duhovnog i vjerskog života; 
23. zaštite prava radnika; 
24. zaštite prava djece. 

  
Članak 3. 

Općinski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno 
mogućnostima Općine Andrijaševci, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi općinski prostori. 

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja općinski prostor  može se dodijeliti izravno samo: 
- kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu Andrijaševci da u suradnji s udrugama žurno 

djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je 
moguće riješiti samo izravnom dodjelom prostora u vlasništvu Općine; 

- kada se prostor u vlasništvu Općine dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 
nadležnost na području Općine Andrijaševci ili je udruga jedina organizacija operativno 
sposobna za rad na području Općine Andrijaševci; 

- kada se prostor u vlasništvu Općine dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 
aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna 
društva i dr.), 

- zakladi, fundaciji i udruzi, kojih je osnivač ili suosnivač Općina Andrijaševci ili druga jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Republika Hrvatska. 
 
 

 Članak 4. 
Ugovor o izravnoj dodjeli prostora na privremeno korištenje Općina može dodijeliti udruzi 

ukoliko ispunjava uvjete iz članka 9. ove Odluke. 
Zaklade, fundacije i udruge, kojih su osnivači ili suosnivači Općina ili druga jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, ne moraju imati registrirano sjedište u Općini Andrijaševci. 
Postupak za izravnu dodjelu prostora na privremeno korištenje pokreće se podnošenjem 

zahtjeva za dodjelu prostora na privremeno korištenje (u daljnjem tekstu: zahtjev za izravnu dodjelu) 
Općini Andrijaševci. 

Zahtjeve za izravnu dodjelu razmatra Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na 
privremeno korištenje udrugama iz članka 7. ove Odluke i predlaže općinskom načelniku Općine 
Andrijaševci (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) izravnu dodjelu prostora na privremeno korištenje. 

Općinski načelnik donosi odluku o izravnoj dodjeli prostora na privremeno korištenje te se na  
temelju odluke općinskog načelnika sklapa ugovor o izravnoj dodjelu privremenom korištenju 
prostora. 
 
 
 
 



II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA 
  

Članak 5. 
  O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na privremeno 
korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: javni natječaj), odlučuje općinski načelnik odlukom. 

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 
- popis općinskih prostora za dodjelu na privremeno korištenje udrugama; 
- natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, obrasce, dokaze koji se podnose  
uz prijavu i dr.); 
- podatak o objavi i rok za podnošenje prijava. 
Obavijest o raspisivanju javnog natječaja se objavljuje u dnevnom ili tjednom tisku, a javni 

natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Općine Andrijaševci. 
Obavijest sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome gdje se tekst javnog natječaja 

objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke. 
  

Članak 6. 
  Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o općinskom prostoru (adresu, površinu, namjenu i 
visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se prostor daje na privremeno korištenje, podatke tko 
može sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s drugim organizacijama (zajednička prijava), 
uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, upute za 
prijavitelje, uputu o pravu prigovora na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog 
prostora te po potrebi i druge uvjete. 
  

Članak 7. 
  Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu općinskih  prostora na privremeno 
korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo osniva i imenuje općinski načelnik. 
Zadaće Povjerenstva su: razmatranje zahtjeva za izravnu dodjelu općinskog prostora na 

privremeno korištenje, otvaranje zaprimljenih prijava na natječaj, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju 
uvjete natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima 
i mjerilima za bodovanje, predlaganje općinskom načelniku neprihvaćanja niti jedne prijave 
podnesene na natječaj za pojedini općinski prostor, sastavljanje Prijedloga liste prvenstva za dodjelu 
pojedinog općinskog prostora te Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog 
prostora, predlaganje općinskom načelniku odluke o dodjeli prostora na privremeno korištenje i 
sklapanju ugovora o privremenom korištenju prostora. 

 
Članak 8. 

Članovi Povjerenstva potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se 
niti oni niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa, da nemaju osobnih interesa kojima 
mogu utjecati na nepristranost rada Povjerenstva kojeg su članovi te da će u obavljanju dužnosti na 
koju su imenovani postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost 
podataka i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od strane 
Općine Andrijaševci. 

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član Povjerenstva je obvezan o tome odmah 
izvijestiti ostale članove te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. 

O rješavanju sukoba interesa odlučuje općinski načelnik te članu Povjerenstva koji je u sukobu 
interesa imenuje zamjenu. 
  

Članak 9. 
  Na javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije: 

1. upisane su u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih 
organizacija, 

2. da imaju registrirano sjedište na području Općine Andrijaševci i/ili djeluju na području Općine 
Andrijaševci, 

3. moraju provoditi aktivnosti na području Općine Andrijaševci, 



4. svojim statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, 

5. da su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
proračuna Općine (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti 
odbijena),ako je primjenjivo, 

6. nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 
plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine, 

7. se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja 
programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen 
člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog 
djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge ili uvjetima natječaja, 

8. vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno posebnim propisima. 
Osim uvjeta iz prethodnog stavka, Općina može propisati i dodatne uvjete natječaja koje trebaju 

ispunjavati udruge. 
 

Članak 10. 
  Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječaja, a uz prijavu se prilaže: 

a) dokaz o upisu u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući matični registar (preslika izvatka 
iz odgovarajućeg registra, ispis elektronske stranice sa svim podacima iz registra registru 
udruga odnosno drugog odgovarajućeg registra), 

b) dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar 
(preslika iz odgovarajućeg registra, ispis elektronske stranice iz Registra neoprofitnih 
organizacija ili drugog odgovarajućeg registra) 

c) preslika važećeg statuta, 
d) dokaz da je prijavitelj uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o 

financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora (obrazac izjave o podmirenim 
ugovornim obvezama),  

e) ispunjeni obrazac izjave o financiranju programa ili projekta organizacije kada se oni 
financiraju iz javnih izvora (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije za provedbu 
natječaja); 

f)  potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana 
objave javnog natječaja, 

g) dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno 
osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, 
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge (obrazac izjave); 

h) dokaz o broju zaposlenih u udruzi (preslike ugovora o radu za svakog zaposlenika); 
i) dokaz o broju članova i /ili volontera udruge (obrazac izjave o broju članova i volontera i 

preslike ugovora o volontiranju); 
j) dokaz o broju korisnika s kojima udruga radi (obrazac izjave); 
k) dokaz o ostvarenim financijskim potporama za projekte /programe (preslika ugovora); 
l) dokaz o ostvarenim priznanjima, nagradama i sl.; 
m) dokaz o održanim javnim događanjima u proteklih 12 mjeseci; 
n) dokaz o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora (obrazac izjave); 
o) dokaz o prethodnom ulaganju u prostor. 

 
Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osoba ovlaštene za zastupanje udruge i 

ovjereni pečatom udruge. 

Članak 11. 
  Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju na računalu prema uputi 
navedenoj u natječajnoj dokumentaciji. 

https://imovina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Natjecaj%20udruge/Obrazac%20izjave%20o%20financiranim%20projektima%20-DUUDI%201-2015.doc


Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 
ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom udruge. 

Prijava mora biti podnesena u roku određenom u javnom natječaju, koji ne može biti kraći od 
30 dana od dana objave javnog natječaja. 

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno u  
pisarnicu Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci u zatvorenoj omotnici na adresu: 
Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, s naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za 
dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje udrugama" te s naznakom naziva i adrese 
prijavitelja na poleđini omotnice. 

 Udruge čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne 
ispunjavaju uvjete iz članka 9. ove odluke , neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva za pojedini 
općinski prostor. 

Općinski načelnik  može, na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ne prihvatiti niti jednu 
prijavu podnesenu na natječaj za pojedini općinski  prostor. 

 
Članak 12. 

  Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi 
provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, u okviru oglašene namjene - područja 
aktivnosti su: 

a. godine aktivnog djelovanja 
• do 5 godina ......................................................................................1 bod 
• od 6 do 9 godina.............................................................................. 7 bodova 
• od 10 do 19 godina ..........................................................................9 bodova 
• 20 godina i više ..............................................................................10 bodova 

 
Godina aktivnog djelovanja podrazumijeva 12 kalendarskih mjeseci od datuma rješenja o 

upisu u odgovarajući registar, odnosno osnivanja organizacije. 

b. broj zaposlenika (stručni i organizacijski kapaciteti) na određeno ili neodređeno vrijeme 
• do 2 ................................................................................................1 bod 
• od 3 do 6 ........................................................................................3 boda 
• 7 i više ......................................................................................... 5  bodova 

Radni odnos sa zaposlenicima podrazumijeva sklopljeni ugovor na određeno ili neodređeno 
vrijeme ( u trajanju od najmanje 6 mjeseci), a ne uključuje suradnike zaposlene temeljem 
studentskih ugovora, ugovora o djelu i slično. 

 

c. broj članova i /ili volontera  
• do 20 ............................................................................................ 1 bod 
• od 21 do 50 ...................................................................................2 boda 
• više od 50 ..................................................................................... 3 boda 

 
d. neposredan rad s korisnicima usluga 

 
• rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika ...................................1 bod 
• rad s ciljanim skupinama od 20 do 50 korisnika .........................3 boda 
• rad s ciljanim skupinama s više od 50 korisnika .........................5 bodova 

 

e. projekti i aktivnosti od interesa za Općinu Andrijaševci u proteklih 12 mjeseci 
 

• do 3 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, okrugli stolovi, radionice i 
slično) ................................................ 2 boda 

• više od 3 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, okrugli stolovi, 
radionice i slično) .............................................  4  boda 



• projekti i programi čija je djelatnost od interesa za Općinu Andrijaševci...8 bodova 
 

f. ostvarene financijske potpore za projekte/programe  u prethodne dvije godine prema 
slijedećih izvora: 
 

• iz EU fondova ............................................................................... 6 bodova 
• iz državnog proračuna ……………………………………………5 bodova 
• iz proračuna županije ..................................................................4 boda 
• iz proračuna Općine Andrijaševci ..................................................3 boda 
• iz ostalih izvora……………………………………………………2 boda  

 
g. ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. 

 
• međunarodna ................................................................................ 8 bodova 
• državna i/ili županijska .................................................................6 bodova 
• Općina Andrijaševci ......................................................................4 boda 
• strukovna .......................................................................................2 boda 

 

h. broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti 
dodijeljeni prostor (nekretninu) 

• jedna organizacija…… ..................................................................3 boda 
• dvije organizacije ..........................................................................5 bodova 
• za svaku partnersku organizaciju  iznad dvije dodatno.................1 bod 
Partnerskim organizacijama se smatraju organizacije civilnoga društva koje ujedno nisu 

podružnice pojedine organizacije koja je podnijela zahtjev za dodjelu prostor (nekretnine). 
 

i. prethodno korištenje prostora  i prethodno ulaganje u prostor 
 

• prethodno uredno korištenje općinskog prostora  ........ ............................5 bodova 
 

Povjerenstvo utvrđuje je li se prostor u prethodnom razdoblju uredno koristio, sukladno namjeni 
za koji je dodijeljen na korištenje. Bodove po kriteriju pod točkom i) može dobiti samo onaj korisnik 
prostora koji je predmetni prostor koristio u razdoblju koje je neposredno prethodilo objavljivanju 
natječaja. 
 

j. prethodno ulaganje u prostor (nekretninu) 
• do 20.000, 00 kn…………………………………………………………….1 bod 

od 20.001,00 do 50.000,00 kn………………………………………………2 boda 
• više od 50.000,00 kn…………………………………………………...........3 boda 
Prethodno ulaganje mora biti popraćeno odgovarajućim dokazima (računi za kupljenu 

robu,odnosno izvršene usluge i radove kojim će se dokazati ulaganje u prostor (nekretninu), kao i foto 
dokumentacija izvršenog ulaganja u prostor (nekretninu). 

k. aktivnosti ili usluge od interesa za opće dobro  na području Općine Andrijaševci koje 
podnositelj zahtjeva planira provoditi u prostoru za čije se korištenje prijavio 
 

• po ovom kriteriju može se ostvariti do …………………………10 bodova 
Aktivnosti koje mogu biti dokaz za ostvarenje ovog kriterija (kriterij pod točkom k.) moraju biti 

razvidne iz prijave za natječaj. 
 

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste 
prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje. 



  
 

Članak 13. 
 Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva 

ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju: 
1. neposredan rad s korisnicima usluga; 
2. ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. 
Prijavu za dodjelu jednog općinskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u 

suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti 
najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 12. ove odluke. 

Suradnja/partnerstvo iz stavka 2. ovog članka mora trajati duže od jedne godine. 
Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom 

koja se prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba udruge-
prijavitelja i svih suradničkih/partnerskih udruga. 
  
 

Članak 14. 
 Na  temelju  zbroja  bodova  za  svakog  prijavitelja  Povjerenstvo  utvrđuje  Prijedlog  liste  

prvenstva  za  dodjelu općinskog prostora na korištenje, koji se objavljuje na internetskoj stranici 
Općine  Andrijaševci i na oglasnoj ploči Općine Andrijaševci i sadrži stanje bodova po pojedinom 
kriteriju te ukupan broj bodova.  

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, 
utvrđuje općinski načelnik.  

Na  temelju  konačne  liste  iz  prethodnog  stavka  ovog  članka,  Povjerenstvo  predlaže  
općinskom  načelniku donošenje Odluke o dodjeli prostora na privremeno korištenje koja mora biti 
obrazložena i javno objavljena na internetskoj stranici Općine Andrijaševci. 
 Protiv odluke općinskog načelnika o dodjeli prostora na privremeno korištenje može se uložiti 
prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka odluke. 
 Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna.  
 Odlukom o dodjeli prostora na korištenje odlučit će se i tko snosi troškove s naslova korištenja 
prostora (struja, voda, smeće, komunalna naknada, vodna naknada i pričuva), da li korisnik prostora ili 
vlasnik prostora. 
  
 
III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU 
  

Članak 15. 
  Na temelju odluke općinskog načelnika iz članka 14. ove Odluke, sklapa se ugovor o 
privremenom korištenju općinskog prostora (u nastavku: ugovor). 

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini općinski prostor ne pristupi 
sklapanju ugovora, ugovor će se sklopiti sa slijedećim prijaviteljem navedenim na Konačnoj listi 
prvenstva. 

Ugovor se sklapa na pet godina. 
Ugovor, u ime Općine Andrijaševci, potpisuje općinski načelnik. 

  
Članak 16. 

  Ugovor se sklapa u pisanom obliku i, osim osnovnih podataka o korisniku i prostoru, 
sadržava: 

-   visinu naknade; 
-   aktivnosti od interesa za opće dobro; 
-   vrijeme trajanja ugovora; 
-   odredbu o razlozima i uvjetima za otkazivanje ugovora u slučaju kršenja ili neizvršavanja 

odredbi ugovora te odredu o raskidu ugovora; 
-   odredbu o tome da korisnik ne može preuređivati općinski prostor bez prethodne pisane 

suglasnosti Općine andrijaševci; 



-   odredbu kojom se korisnik obvezuje općinski prostor predati u posjed vlasniku slobodan od 
osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida 
ugovora; 

-   neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava povrata uloženih sredstava u općinski 
prostor; 

-   odredbu da ako je ugovor sklopljen s više korisnika (zajedničko korištenje), oni za sva 
dugovanja koja proizlaze iz korištenja gradskog prostora odgovaraju solidarno. 

 
Članak 17. 

Općinski načelnik može, na prijedlog Povjerenstva, za vrijeme trajanja korištenja prostora, na 
zahtjev korisnika, bez javnog natječaja, odobriti korištenje prostora u partnerstvu s jednom ili više 
partnerskih udruga, ako za to postoji interes Općine Andrijaševci, pod uvjetom da je korisnik podmirio 
sve obveze iz ugovora o korištenju, a partner/i ispunjava/ju uvjete iz članka 9. stavak 1. točaka od 1. 
do 8. ove odluke. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ugovor o privremenom korištenju prostora s korisnikom i 
partnerskom udrugom sklopit će se na vrijeme do isteka roka korištenja iz ugovora sklopljenog s 
korisnikom. 

Ako korisnik prostora odustane od korištenja prostora, ugovor se može sklopiti s partnerskom 
udrugom koja koristi prostor, na vrijeme do isteka roka korištenja iz ugovora sklopljenog s 
korisnikom. 
  

Članak 18. 
  Naknada za privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine iznosi kako slijedi: 

- za poslovne prostore površine do 50,00 m²  - 30,00 kuna mjesečno, 
- za poslovne prostore od 50,00 m² do 300,00 m² - 100,00 kuna mjesečno,  
- za sportske terene (nogometna igrališta, stadioni i slično) do 20.000,00 m² - 50,00 kuna 

mjesečno. 
U slučaju da Općina postane obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), 

iznos naknade za privremeno korištenje uvećava se za pripadajući PDV. 
Korisnik je dužan naknadu za privremeno korištenje plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije 

do desetoga dana u mjesecu za tekući mjesec. 
Osim naknade za korištenje prostora, korisnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove 

održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora odnosno  
nekretnine (struja, voda, plin, telefon, grijanje i slično) sukladno pozitivnim propisima. 

  
Članak 19. 

  Istekom roka od pet godina korisniku se, općinski prostor dodijeljen temeljem ove odluke, 
može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih pet godina, bez provođenja javnog natječaja 
za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni općinski prostor koristio sukladno ugovoru i uredno 
izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom. 

Zahtjev za ponovnu dodjelu gradskog prostora na korištenje podnosi se Općini Andrijaševci, 
najkasnije 30 dana prije isteka ugovora o privremenom korištenju prostora. 

Odluku o ponovnoj dodjeli općinskog prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja 
donosi općinski načelni na temelju prijedloga Povjerenstva. 
 

Članak 20. 
 Prostor se dodjeljuje na privremeno korištenje u viđenom stanju, a sva eventualna preuređenja 
i prilagodbe udruga kao korisnik prostora izvodi o vlastitom trošku i uz prethodnu suglasnost Općine.  
 Za vrijeme trajanja ugovora o korištenju korisnik ima pravo i obvezu o svom trošku izvršiti 
radove (čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci) u svrhu održavanja i uređenja prostora tj. izvršiti 
popravke oštećenja koje je sam prouzročio ili osobe koje se koriste prostorom korisnika. 
 Korisnik prostora smije činiti preinake prostora kojim se bitno mijenja konstrukcija, raspored, 
površina, namjena ili vanjski izgled prostora samo uz prethodnu suglasnost Općine Andrijaševci koju 
daje općinski načelnik te se u slučaju suglasnosti Općine obvezuje sam snositi troškove te preuzima 



obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu Općini kao vlasniku ili trećim osobama uslijed 
obavljanja preinaka. 
 Korisnik je dužan prije izvođenja radova, ukoliko je to potrebno ishoditi i svu potrebnu 
dokumentaciju za građevinske radove, sukladno važećim propisima o gradnji i prostornom uređenju. 
 Nakon izvršenih ulaganja, korisnik je dužan izvijestiti Općinu Andrijaševci o obavljenim 
radovima, te dostaviti troškovnik i račune. 
 Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora odnosno nekretnine nakon 
isteka ugovora o privremenom korištenju vlasništvo su Općine Andrijaševci. 
 Korisnik može podnijeti zahtjev za oslobođenje plaćanja naknade za korištenje prostora, 
odnosno za smanjenje naknade za privremeno korištenje prostora po osnovu ulaganja u prostor 
odnosno nekretninu. 
 Korisnik je dužan uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknade za privremeno korištenje, 
odnosno za smanjenje naknade za privremeno korištenje prostora odnosno nekretnine, dostaviti račune 
za kupljenu robu, odnosno izvršene usluge i radove kojim će dokazati ulaganje u prostor odnosno 
nekretninu, kao i foto dokumentaciju izvršenog ulaganja u prostor odnosno nekretninu. 
 Povjerenstvo će na temelju zahtjeva te podnesenih računa i foto dokumentacije kao i mogućeg 
očevida u samom prostoru odnosno nekretnini, predložiti u kojem omjeru će se navedeno ulaganje u 
prostor odnosno nekretninu priznati kao osnova za oslobođenje od plaćanja naknade za privremeno 
korištenje, odnosno za smanjenje naknade za privremeno korištenje prostora odnosno nekretnine, te 
predložiti općinskom načelniku da se s korisnikom sklopi dodatak ugovoru o privremenom korištenju 
kojim će se navedeno regulirati. 
 

Članak 21. 
 Korisnik je dužan dostavljati godišnje izvješće o radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 

prethodnu kalendarsku godinu. 
 

Članak 22. 
  Korištenje prostora u vlasništvu Općine može prestati i prije isteka ugovorenog roka, otkazom 
ugovora. 

Općina Andrijaševci može otkazati ugovor ako korisnik: 
- poslije pisane opomene Općine Andrijaševci koristi prostor u vlasništvu Općine suprotno 

ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje; 
- ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene Općine Andrijaševci; 
- onemogući Općini Andrijaševci nesmetanu kontrolu korištenja prostora u vlasništvu Općine, 

odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju; 
- vrši preinake prostora u vlasništvu bez pisanog odobrenja Općine Andrijaševci; 
- prostor u vlasništvu Općine daje na korištenje trećima bez suglasnosti Općine; 
- ako korisnik uopće ne koristi prostor ili više nije aktivan kao udruga ili druga neprofitna 

organizacija, 
- ako Općina Andrijaševci više nije upisana kao vlasnik predmetnog prostora, 
- ne dostavi izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu u roku određenom ovom 

Odlukom. 
Korisnik može pisanim putem otkazati ugovor o korištenju ne navodeći razloge. 
Otkazni rok je 30 dana od dana primitka pisanog otkaza. 
 

 
Članak 23. 

Općina Andrijaševci može otkazati ugovor o korištenju prostora također ako joj je prostor 
neophodno potreban za rad općinske uprave i drugih pravnih osoba kojima je Općina Andrijaševci 
osnivač ili suosnivač. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisniku toga prostora može se neposredno dodijeliti 
zamjenski prostor odgovarajući prostoru koji je do tada koristio, sukladno mogućnostima Općine 
Andrijaševci, pod uvjetom da prostor nastavi koristiti za dosadašnju namjenu - aktivnosti. 

 
 



 IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 24. 
  Općina Andrijaševci će sukladno odredbama ove Odluke raspisati javni natječaj za dodjelu 
prostora na privremeno korištenje odnosno provesti će postupak izravne dodjele prostora na 
privremeno korištenje. 
 Svi važeći ugovori o korištenju prostora koji su sklopljeni na određeno ili neodređeno vrijeme 
prestat će važiti nakon provedenog postupka javnog natječaja tj. danom stupanja na snagu novih 
ugovora o korištenju prostora odnosno danom stupanja na snagu ugovora o privremenom korištenju 
prostora temeljem izravne dodjele sukladno odredbama ove odluke. 
  

Članak 25. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
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