
 Na temelju članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20. i 

3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 9. sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donosi 

 

CJENIK KORIŠTENJA KINO SALE MOLVE 

 

I. 

 Cjenikom korištenja Kino sale Molve (u daljnjem tekstu: Cjenik) određuje se visina naknade za 

korištenje prostora Kino sale Molve, na Trg kralja Tomislava 4, Molve. 

II. 

 Sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Molve mogu koristiti prostor Kino sale (sala, 

pozornica, stražnji prostor pozornice, hodnici, sanitarni čvor) na temelju prethodne najave Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Molve i sukladno Cjeniku: 

OPIS KORIŠTENJA VRSTA KORIŠTENJA IZNOS 

tjedno korištenje od 1-5 dana mjesečno 100,00 kn 

dvotjedno korištenje  od 6-15 dana mjesečno 150,00 kn 

mjesečno korištenje 15 i više dana mjesečno 200,00 kn 

  

 Udruge i društva sa sjedištem na području Općine Molve te predškolske, školske i vjerske 

ustanove na području Općine Molve oslobođena su plaćanja za korištenje Kino sale Molve po ovom 

Cjeniku. 

III. 

 Sve fizičke i pravne osobe koje nisu s područja Općine Molve mogu koristiti prostor Kino sale 

(sala, pozornica, stražnji prostor pozornice, hodnici, sanitarni čvor) na temelju prethodne najave 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve i sukladno Cjeniku: 

VRSTA KORIŠTENJA IZNOS 

< 2 sati 600,00 kn 

3-6 sati 500,00 kn 

> 6 sati 400,00 kn 

IV. 

 Korištenje mulimedijske opreme i uređaja Kino sale Molve sve fizičke i pravne osobe iz točke 

II. i III. ovog Cjenika mogu dodatno koristiti prema cijeni u iznosu 500,00 kuna po danu. 

V. 

 Fizička i pravna osoba koja koristi prostor Kino sale obvezna je sklopiti Ugovor o korištenju 

Kino sale Molve u kojem će se urediti međusobni odnosi korištenja. 

VI. 

 Ovaj Cjenik objavit će se na internet stranici Općine Molve, www.molve.hr, a stupa na snagu 

1. siječnja 2022. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA: 947-01/21-01/2 

URBROJ: 2137/17-04-21-1 

Molve, 23. prosinca 2021.  

         PREDSJEDNIK: 

         Zdravko Tuba, v.r. 

http://www.molve.hr/

