
                            
           REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA PODGORAČ
               OPĆINSKO  VIJEĆE
  

Na  temelju  članka  35.  stavak  2.  i  članka  391.  stavak  1.  Zakona  o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00.,  73/00.,  129/00.,  114/01.,  79/06.,  141/06.,  146/08.,  38/09.,  153/09.,  143/12.  i
152/14.), 65. stavak 2. i članka 69. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06.,
150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 36. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni  glasnik Općine Podgorač",  broj  1/13.  i  1/18.),  Općinsko vijeće
Općine Podgorač na 17. sjednici od 03. prosinca 2019. godine, d o n i j e l o  j e

O D L U K U

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 
u vlasništvu Općine Podgorač

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način upravljanja i korištenja javnih sportskih
građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač.

Javnim  sportskim  građevinama  smatraju  se  građevine  koje  su  u
vlasništvu Općine Podgorač, 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 odredbama
Zakona o sportu.

Članak 2.

Ovisno o značenju za sport Općine Podgorač i načinu upravljanja javne
sportske građevine i druge sportske građevine u vlasništvu Općine Podgorač (u daljnjem
tekstu: sportske građevine) su:

- sportske  građevine  I.  kategorije  –  predstavljaju  građevine  od  javnog
interesa, i to: nogometna igrališta s pratećim objektima – svlačionicama,
uredskim  i  klupskim  prostorijama  u  naseljima:  Podgorač,  Stipanovci,
Razbojište, Budimci i Poganovci.
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Članak 3.

U  poslove  upravljanja  sportskim  građevinama  ubrajaju  se  slijedeći
poslovi:

- 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
Podgorač,

- primjerena zaštita sportske građevine,
- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,
- primjerno osiguranje sportske građevine,
- obavljanje  povremenih  i  godišnjih  pregleda  sportske  građevine  radi

utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
- kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim Ugovorima,
- donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom.
- 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 Podgorač. 

Nositelj investicijskih radova na sportskom objektu mogu biti i upravitelj
i Općina Podgorač, ovisno o prilikama i izvorima financiranja.

Članak 4.

Način upravljanja  i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o
njihovu značenju za sport na području Općine Podgorač i provođenju programa javnih
potreba u sportu Općine Podgorač.

Vlasnik  sportskih  građevina  I.  kategorije  iz  članka  2.  ove  Odluke  je
Općina  Podgorač,  a  daju  se  na  upravljanje  i  korištenje  na  neodređeno vrijeme,  bez
naknade, sportskim udrugama s područja Općine Podgorač i to:

- sportskom građevinom u Podgoraču upravlja  Nogometni  klub  "Sloga"
Podgorač, Trg P. Pejačevića bb,

- sportskom  građevinom  u  Stipanovcima  upravlja  Nogometni  klub
"Mladost" Stipanovci, J. J. Strossmayera bb,

- sportskom građevinom u Razbojištu  upravlja  Nogometni  klub  "Vuka"
Razbojište, Braće Radića bb,

- sportskom građevinom u Budimcima upravlja Nogometni klub "Dinamo"
Budimci, B. J. Jelačića bb,

- sportskom  građevinom  u  Poganovcima  upravlja  Nogometni  klub
"Poganovci" Poganovci, S. Kolara bb.

Članak 5.

Upravljanje građevinama povjerava se na neodređeno vrijeme, a isto se
može prekinuti:
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- odlukom Općine Podgorač,
- prestankom rada ili promjenom djelatnosti udruge upravitelja,
- prestankom potrebe upotrebe i korištenja od strane upravitelja.

Članak 6.

Način  upravljanja  i  korištenja  sportskih  građevina  iz  članka  2.  ove
Odluke regulira se Ugovorom između Općine i upravitelja iz članka 4. ove Odluke.

Ugovor  u  ime  Općine  Podgorač  sklapa  Općinski  načelnik,  a  u  ime
upravitelja ovlaštena osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. 

II. NADZOR

Članak 7.

Općinski načelnik Općine Podgorač imenovati će Povjerenstvo za nadzor
upravljanja i korištenja sportskih građevina iz članka 2. ove Odluke u roku od 30 dana
od stupanja na snagu ove Odluke.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i 2 člana.

Članak 8.

Povjerenstvo iz članka 7. ove Odluke nadzire:

 namjensko korištenje sportske građevine,
 održavanje sportskih građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo

upravitelj,
 provođenje zaključenih Ugovora iz članka 6. ove Odluke,
 korištenje  sportskih  građevina  tako  da  se  poboljšaju  uvjeti  obavljanja

sportskih aktivnosti,
 investicijsko održavanje građevine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako ovom Odlukom nije
određeno drukčije, primjeniti će se opći propisi o upravljanju nekretninama i propisi o
sportskim građevinama. 

Članak 10.

Korisnici javnih sportskih građevina i nekretnina koji nemaju regulirani
odnos sa Općinom Podgorač, u skladu s ovom Odlukom dužni su skolpiti Ugovore o
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upravljanju i korištenju sportskih građevina u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na
snagu ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 406-01/19-01/02
Urbroj : 2149/04-02/19-02
Podgorač, 03. prosinca 2019.

                                                                                               PREDSJEDNICA
              OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r.


