
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  406-01/22-01/07  

URBROJ: 2178-8-03-22-1 

U Sibinju, 19. prosinca 2022. godine 

 

 

Na temelju članka 3. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj 4/2019) i članka 45. Statuta općine 

Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine 

Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinski načelnik općine Sibinj objavljuje  

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA KORIŠTENJE SPORTSKIH GRAĐEVINA 

U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 

 

 

I. 

 

Predmet natječaja je dodjela javnih sportskih građevina i sportskih građevina na korištenje 

sportskim udrugama koje imaju registrirano sjedište na području općine Sibinj u svrhu 

provođenja programa javnih potreba u sportu za Općinu Sibinj. 

 

II. 

 

Predmetne javne sportske građevine i sportske građevine (dalje u tekstu: sportske građevine) 

koje se nalaze u vlasništvu općine Sibinj i predmet su ovog javnog natječaja za korištenje 

sportskih građevina u vlasništvu općine Sibinj (dalje u tekstu: javni natječaj), su: 

 

1. Nogometno igralište s tribinama i objektima (k.č. br. 3464, k.o. Slobodnica) – sa 

svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u naselju Slobodnica, prema 

prostorijama i površinama kako slijedi: hodnik površine od 66,72 m², prostorija uprave 

kluba površine od 45,65 m², sanitarni čvor površine od 8,55 m², svlačionica (1) 

površine od 30,37 m², spremište površine od 14,83 m², ulaz površine od 2,02 m², 

svlačionica (2) površine od 19,63 m², prostorija s tuševima (1) površine od 6,29 m², 

svlačionica (3) površine od 16,23 m², prostorija s tuševima (2) površine od 6,63 m², 

svlačionica (4) površine od 21,31 m²,  izuzev poslovnih prostorija u kojima se može 

obavljati gospodarska djelatnost.  

 

2. Nogometno igralište s objektom (k.č.br. 390, k.o. Gornji Andrijevci) – svlačionice, 

uredske i klupske prostorije u naselju Gornji Andrijevci, prema prostorijama i 



površinama kako slijedi: svlačionica (1) površine od 15,25 m², prostorija (1) 

sanitarnog čvora površine od 3,75 m², svlačionica (2) površine od 12,25 m², 

svlačionica (3) površine od 17,50 m², prostorija (2) sanitarnog čvora 3,75 m², izuzev 

poslovnih prostorija u kojima se može obavljati gospodarska djelatnost. 

 

Predmet korištenja je određena sportska građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi 

zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i prateći prostori i oprema, odnosno 

nogometna igrališta i prateća oprema, te klupske i uredske prostorije i prateća oprema, izuzev 

poslovnih prostorija u kojim se može obavljati gospodarska djelatnost odnosno prostorija koje  

nisu obuhvaćene ovim javnim natječajem. 

 

 

III. 

 

Sportske građevine iz točke II. ovog javnog natječaja daju se na korištenje sportskim 

udrugama koje imaju registrirano sjedište na području općine Sibinj (dalje u tekstu: korisnik) i 

to u svrhu provođenja programa javnih potreba u sportu za Općinu Sibinj, bez naknade za 

korištenje, na vrijeme od 2 (dvije) godine.  

 

 

IV. 

 

Poslovi korištenja sportskih građevina su poslovi kroz koje se osigurava redovito 

funkcioniranje sportske građevine, zaštita sportske građevine, održavanje sportske građevine 

na način koji osigurava njezinu punu sportsku i rekreativnu funkciju, određivanje i provođenje 

unutarnjeg reda u sportskoj građevini, kao i tekuće održavanje sportske građevine koja je dana 

na korištenje u cilju provođenja programa javnih potreba u sportu za Općinu Sibinj. 

  

Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine. 

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se: 

- troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i dr), 

- troškovi vode i komunalnih usluga (voda, smeće i dr.), 

- troškovi telefona i interneta, 

- troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojim se građevina održava u 

funkcionalnom smislu. 

 

V. 

 

Korisnik je dužan Općini Sibinj kao vlasniku sportske građevine do 28.02. tekuće godine 

dostaviti izvješće o provedenim i održanim sportskim aktivnostima u provođenju programa 

javnih potreba u sportu za Općinu Sibinj i to za prethodnu godinu korištenja sportske 

građevine. 

 

Način i uvjeti korištenja sportskih građevina urediti će se Ugovorom o korištenju sportskih 

građevina. 

 

 

 

 

 



 

VI. 

 

Kriteriji za davanje sportske građevine na korištenje sportskim udrugama s područja 

općine Sibinj su: 

 

1. Udruga mora biti registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama 

2. Udruga mora imati registrirano sjedište na području općine Sibinj 

3. Udruga mora obavljati sportsku djelatnost u skladu s namjenom sportske građevine  

4. Udruga okuplja određeni broj djece, mladih i seniora- masovnost 

5. Udruga ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada – tradicija 

 

VII. 

 

Prijava se smatra potpunom i urednom ako sadrži: 

 

1. Potpisan i ovjeren obrazac prijave 

2. Presliku statuta udruge 

3. Dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra udruga RH, rješenje o upisu u registar 

udruga RH ili dr.) 

4. Podatak o broju članova udruge (popis članova udruge -djeca, mladi, seniori) 

5. Potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja 

 

Podnositelj je dužan u svojoj prijavi dostaviti potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o 

stanju javnog dugovanja za prijavitelja (udrugu) iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, 

u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. 

Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan javni natječaj do datuma dostave 

prijave. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

 

VIII. 

 

Općina Sibinj zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz ovog javnog natječaja kao 

što Općina Sibinj zadržava pravo poništiti ovaj javni natječaj u cijelosti ili djelomično u 

svakoj njegovoj fazi, bez pisanog obrazloženja i bez odgovornosti prema prijaviteljima. 

 

Podnošenjem prijave prijavitelj je izričito suglasan da Općina Sibinj može prikupljati, koristiti 

i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno 

propisima o zaštiti osobnih podataka. 

 

 

IX. 

 

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pružatelja poštanskih usluga, u zatvorenoj omotnici na 

adresu: 

 

Općina Sibinj 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  

Ulica 108. brigade ZNG 6 

35252 Sibinj 



 

s naznakom 

 

„ JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE SIBINJ - NE OTVARAJ“ 

 

 

X. 

 

Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Sibinj i na Internet stranici Općine Sibinj 

www.sibinj.hr . 

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom natječaju iznosi 15 dana od dana objave ovog 

natječaja na Internet stranici općine Sibinj.  

 

 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                         Josip Pavić, univ.spec.oec. 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Internet stranica općine Sibinj www.sibinj.hr 

2. Oglasna ploča općine Sibinj 

3. Pismohrana 

http://www.sibinj.hr/
http://www.sibinj.hr/

