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U Oprisavcima, 29.siječnja.2020.g. 

 
 
 Temeljem članka 46. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 3/2018.) i članka 8. Odluke o način upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Oprisavci. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/2019.) 

općinski načelnik raspisuje slijedeći  

 

JAVNI POZIV 

Za davanje na upravljanje i korištenje sportskih građevina  

u vlasništvu Općine Oprisavci 

 

1. Predmet ovog javnog poziva su sportske građevine sukladno čl. 2 Odluke o načinu 

upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Općine Oprisavci („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/2019): 

 

Nogometna igrališta s pratećim objektima-svlačionicama, uredskim-klupskim 

prostorijama na području općine Oprisavci na: 

-  k.č.17, k.o.Trnjanski Kuti, upisana u z.k.ul.br. 457 

-  k.č.85/2, k.o.Poljanci, upisana u z.k.ul.br.51 

-  k.č.1257/1, k.o.Oprisavci, upisana u z.k.ul.br. 1015 

-  k.č.436/2, k.o.Svilaj, upisana u z.k.ul.br.203 

-  k.č.435/2, k.o.Stružani, upisana u z.k.ul.br.163 

-  k.č.163, k.o. Prnjavor, upisana u z.k.ul.br.134 

-  k.č.121, k.o.Novi Grad. upisana u z.k.ul.br.303 

 

Građevine se daju na korištenje i upravljanje za obavljanje sportske aktivnosti. 

 

2. Sportske građevine iz točke 1. ovog natječaja daje e na korištenje i upravljanje na 

neodređeno vrijeme.  

 

Upravitelj snosi troškove funkcioniranja sportske građevine i tekućeg održavanja: 

 

Funkcioniranjem sportskih građevina i tekućim održavanjem smatraju se: 

- Troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.), 

- Troškovi administrativnih i knjigovodstvenih poslova u svezi s građevinom,  

- Troškovi redovitog održavana sportske građevine kojima se građevina održava u 

funkcionalnom obliku.  

 



Općina Oprisavci će sukladno Zakonu o sportu i proračunskim mogućnostima, osigurati 

određena financijska sredstva za pokriće dijela troškova održavanja i funkcioniranja 

sportske građevine. 

 

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči 

i na stranici Općine Oprisavci, odnosno do 06.02.2020. godine. 

 

4. Pravo podnošenja zahtjeva na Javni poziv imaju: 

-sportski klubovi sa područja Općine Oprisavci registrirani za obavljanje sportske 

djelatnosti 

 

Zainteresirani subjekti uz zahtjev, dužni su ispuniti sljedeće uvjete i dostaviti 

odgovarajuće dokaze: 

- Izvadak ili rješenje iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt 

registriran za obavljanje tražene djelatnosti ili rješenje ,  

- Izjava o duljini vremena korištenja sportske građevine,  

- Da imaju sjedište na području općine Oprisavci (dokaz – preslika Statuta). 

 

Međusobna prava i obveze između Općine Oprisavci kao vlasnika sportske građevine i 

pravne osobe kojoj se povjerava sportska građevina na upravljanje i korištenje regulirati 

će se Ugovorom o upravljanju i korištenju sportske građevine koji u ime Općine Oprisavci 

sklapa općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba. 

 

5. Zahtjev za povjeravanjem upravljanja sportskim građevinama ponosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Oprisavci, 35213 Oprisavci, Trg Sv. Križa 16. 

 

Zakašnjeli i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 

 

6. Nakon provedenoga postupka po javnom pozivu, Odluku o povjeravanju upravljanja i 

korištenju sportskim građevinama donosi načelnik Općine Oprisavci. 

 

7. Svi podnositelji zahtjeva za upravljanje općinskim sportskim građevinama o 

rezultatima izbora biti će obaviješteni pisanim putem. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE OPRISAVCI 

Pejo Kovačević 


