
Na temelju članka 65. i članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 

71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) i članka 46. stavak 4. točke 

30. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 

3/18) općinski načelnik Općine Trpinja, dana 3. siječnja 2020. 

 

 

Proceduru 

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Trpinja 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se Procedurom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina 

i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Trpinja 

 

Članak 2. 

Javnim  sportskim  građevinama  smatraju  se građevine  koje  su  u  vlasništvu  

Općine  Trpinja te se  trajno  koriste  u  izvođenju programa  javnih potreba u sportu. 

Sportskim  građevinama  smatraju  se  uređene i  opremljene  površine  i  građevine  u  

kojima  se provode  sportske  aktivnosti,  a  koje  osim  općih uvjeta  propisanih  posebnim  

propisima  za  te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o 

sportu. 

 

Članak 3. 

Sportske građevine na području Općine Trpinja u smislu članka 2. ove Odluke su 

nogometna igrališta s pratećim objektima (svlačionice i uredske/ klupske prostorije) u 

naseljima Trpinja, Bobota, Bršadin i Pačetin. 

 

 

II.    UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIM GRAĐEVINAMA 

 

 

Članak 4. 

U poslove upravljanja i korištenja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:  

1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom i 

funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa 

javnih potreba u sportu Općine,  

2. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,  

3. obavljanje povremenih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u 

građevinskom i funkcionalnom smislu,  

4. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje sportskom 

građevinom.  

Modernizacija i rekonstrukcija-kapitalno investiranje na sportskim građevinama 

provodi se u suradnji upravitelja i vlasnika objekta-Općine Trpinja. 

Ovisno o uvjetima nositelj tekućih i investicijskih radova na sportskom objektu mogu 

biti i upravitelj i Općina Trpinja ovisno o financijskim prilikama i izvorima financiranja. 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12103
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16031
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40903


Članak 5. 

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu 

značenju za sport na području Općine i provođenju programa javnih potreba u sportu Općine.  

Općina osigurava u Programu javnih potreba u sportu, sukladno Zakonu o sportu i 

proračunskim mogućnostima,  financijska sredstva za pokriće troškova upravljanja i 

održavanja sportskih građevina, o čemu sportske udruge sklapaju godišnji ugovor o 

(su)financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu.  

 

Članak 6. 

Općina Trpinja daje javne sportske građevine (nogometna igrališta s pratećim 

objektima) na upravljanje i korištenje nogometnim klubovima koji imaju registrirano 

sjedište na području Općine Trpinja i to u svrhu provođenja programa javnih potreba u 

sporu za Općinu Trpinja. 

Upravljanje sportskih građevina povjerava se na neodređeno vrijeme bez naknade, a 

isto se može prekinuti: 

 odlukom vlasnika- Općine Trpinja 

 prestankom postojanja nogometnog kluba 

 prestankom potrebe korištenja od strane upravitelja. 

 

Članak 7. 

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. 

 

Članak 8. 

Način i uvjeti korištenja sportskim građevinama uređuju se Ugovorom o upravljanju i 

korištenju  sportskih građevina koji u ime Općine Trpinja zaključuje Općinski načelnik, a u 

ime Upravitelja zakonski predstavnik nogometnog kluba. 

 

Članak 9. 

  Upravitelj je dužan sportsku građevinu dati na privremeno korištenje bez naknade u 

svrhu održavanja događanja humanitarnog, kulturnog ili edukativnog karaktera, kojim je 

Općina organizator ili suorganizator. 

   

Članak 10. 

 Ugovorom se obvezuje upravitelj da sportskom građevinom upravlja pažnjom dobrog 

gospodara. 

Upravitelj je dužan sportsku građevinu održavati na način koji osigurava njenu punu 

sportsku funkciju i koji jamči očuvanje vrijednosti građevine kakva je bila u vrijeme sklapanja 

ugovora. 

 

Članak 11. 

Upravitelj je u obvezi plaćati režijske troškove (utrošak vode, električne energije, 

odvoz smeća  i  drugo). 

 Općina  Trpinja,  ovisno  o  svojim  proračunskim mogućnostima,  može  sudjelovati  

u  sufinanciranju režijskih troškova. 

 

 

 

 



Članak 12. 

Upravitelj je dužan osigurati redovito funkcioniranje sportske  građevine  koja mu je 

dana na upravljanje i korištenje. Upravitelj  ima  pravo  i  dužnosti  koristiti  sportsku 

građevinu  s  ciljem  provođenja  programa  javnih potreba u sportu za Općinu Trpinja te ju 

održavati na način koji osigurava njenu punu sportsku funkciju, kao i na način koji ne 

umanjuje vrijednost sportske građevine u odnosu na njenu vrijednost kakva je bila u vrijeme 

sklapanja Ugovora. 

Upravitelj  je  dužan  Općini Trpinja kao vlasniku  sportske  građevine dostaviti 

godišnji izvještaj o upravljanju odnosno godišnji izvještaj o korištenju sportskih građevina 

najkasnije do kraja listopada tekuće godine za prethodnu godinu.  

Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka može biti podnesen i kao sastavni dio godišnjeg 

izvještaja o radu upravitelja. 

 

III.   NADZOR 

Članak 13. 

Nadzor nad provođenjem ugovora, namjenskim korištenjem sportskih građevina, 

održavanjem sportskih građevina, korištenja svih sportskih prostora u sportskim građevinama 

te nad namjenskim korištenjem sredstava za upravljanje i održavanje sportskih građevina 

obavlja Općinski načelnik. 

 

Članak 14. 

Ukoliko se u postupku nadzora utvrdi da Upravitelj ne  ispunjava  preuzete  obveze  iz  

Ugovora  ili  krši ugovorne  odredbe,  kao  i  da  svojim  postupanjem umanjuje vrijednost 

sportske građevine ili prateće opreme  odnosno  da  ne  provodi  program  javnih potreba u 

sportu na području Općine Trpinja ili ga ne provodi na način kojim se zadovoljavaju javne 

potrebe u sportu za Općinu Trpinja, Općinski načelnik može donijeti odluku kojom će 

raskinuti Ugovor. 

 

IV.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

Korisnici javnih sportskih građevina koji nemaju regulirani odnos s Općinom, u skladu 

s ovom Odlukom dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u 

roku od 3 (tri) mjeseca od stupanja na snagu ove Procedure. 

 

 

Članak 16. 

Ova Procedura stupa na snagu dan nakon dana donošenja, a objavit će se na službenim 

Internet stranicama Općine Trpinja (www.opcinatrpinja.hr). 

 

KLASA: 620-01/20-02/01 

URBROJ: 2196/08-03-20-2 

Trpinja, 3. siječnja 2020. godine 

                                                 

 

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                       Miroslav Palić, ing. 

 

 


