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Sukladno odredbama članka 9. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije“ , broj 4/20) i 
članka 48. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 
9/21 ) općinski načelnik raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
za davanje na upravljanje i korištenje javnih sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Tordinci

I.
Predmet ovog javnog poziva je davanje na upravljanje javne sportske građevine u vlasništvu 
Općine Tordinci i to:

1. Nogometno igralište s pratećim objektima-svlačionicama, uredskim-klupskim 
prostorijama u Tordincima, Školska ulica bb.

2. Nogometno igralište s pratećim objektima-svlačionicama, uredskim-klupskim 
prostorijama u Antinu, I. Gundulića 2b.

3. Nogometno igralište s pratećim objektima-svlačionicama, uredskim-klupskim 
prostorijama u Korođu, Milce Križan 16.

II.
Sportske građevine iz točke I. ovog javnog poziva daju se na korištenje i upravljanje  na 
vremenski rok od 5 godina.

Upravitelj snosi troškove funkcioniranja sportske građevine i tekućeg održavanja.

Funkcioniranjem sportskih građevina i tekućim održavanjem smatraju se:
-troškovi administrativnih i knjigovodstvenih poslova u svezi s građevinom
-troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u 
funkcionalnom obliku.

III.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na 
službenoj stranici Općine Tordinci.

IV.
Prijava na javni poziv mora sadržavati:



1. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave

2. Preslika statuta

3. izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt registriran za 
obavljanje tražene djelatnosti i da ima sjedište na području Općine Tordinci

Međusobna prava i obveze između Općine Tordinci kao vlasnika sportske građevine i pravne 
osobe kojoj se povjerava sportska građevina na upravljanje i korištenje regulirat će se 
Ugovorom o povjeravanju na upravljanje i korištenje sportske građevine koji u ime Općine 
Tordinci sklapa općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba.

V.
Prijava na Javni poziv podnosi se Općini Tordinci, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg 
hrvatskih žrtava 9. 32214 Tordinci a naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni poziv 
za upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Tordinci“
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VI.
Nakon provedenog postupka po javnom pozivu, odluku o povjeravanju upravljanja i 
korištenja sportskih građevina donosi općinski načelnik.
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