
  Na temelju članka 44. i 66. Statuta Grada Novi Vinodolski 
(Službene novine PGŽ broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Grada Novog 
Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing., donosi dana 06. svibnja 2010. godine 
slijedeću  
 

O D L U K U 
o davanju na korištenje i upravljanje prostora mjesnim odborima   

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom o davanju na korištenje i upravljanje prostora mjesnim 
odborima  (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se prostori za potrebe mjesne 
samouprave, način korištenja kao i namjena korištenja prostora koji se daju za 
potrebe mjesne samouprave. 
 

Članak 2. 
 Daju se na upravljanje i korištenje proračunskim korisnicima - mjesnim 
odborima slijedeći prostori u vlasništvu Grada: 

- Mjesni odbor Donji Zagon –  stara škola u Donjem Zagonu, prvi kat, 
Donji Zagon 46a, 

- Mjesni odbor Ledenice – stara škola u Ledenicama, prvi kat, Ledenice 
38, 

- Mjesni odbor Krmpote-Klenovica – stara škola u Klenovici, 
Omladinski prilaz 3 ( velika prostorija, lijevo od ulaza,  sa sanitarnim 
čvorom). 

 
Članak 3. 

 Mjesnim odborima  daju se prostori bez naknade na neodređeno vrijeme. 
Mjesni odbori će koristiti navedene prostore za rad vijeća mjesnih odbora i 
njegovih radnih tijela. 
 

Članak 4. 
 Mjesni odbori će obavljati nadzor nad korištenjem prostora i sa svom 
potrebnom pažnjom savjesnog gospodara voditi brigu o održavanju i čišćenju 
navedenog prostora. 
 

Članak 5. 
 Mjesni odbori su obvezni ustupiti  na korištenje navedene prostore bez 
naknade  za slijedeće namjene: 

- redovne djelatnosti ogranaka registriranih političkih stranaka koje 
djeluju na području mjesnog odbora te registriranih političkih stranaka 
za održavanje tribina, 

- rad biračkih odbora povodom svih  izbora, 
- rad udruga koje se skrbe za osobe s posebnim potrebama, 



- potrebe humanitarnih, socijalnih, kulturnih i sportskih te drugih 
pravnih osoba, 

- književne, kazališne i glazbene priredbe ukoliko se organiziraju bez 
naplaćivanja ulaznica. 

 
Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije. 
 
Klasa:026-01/10-01/1 
Ur.broj:2107/02-04-10-1 
Novi Vinodolski, 06. svibnja 2010. godine 
 
 
                                                                                    GRADONAČELNIK 
                                                                                    Oleg Butković,dipl.ing. 


