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Na temelju Odluke o iznajmljivanju školske sportske dvorane Osnovne škole Orehovica u 

šk. god. 2019./2020, koju je Školski odbor usvojio na svojoj 227. sjednici održanoj 2. listopada 

2019. godine, Osnovna škola Orehovica objavljuje  

 

JAVNI NATJEČAJ 
za iznajmljivanje školske sportske dvorane 

u šk. god. 2019./2020. 

 

 Pozivaju se sportski klubovi, udruge, pojedinci i drugi potencijalni najmoprimci na 

iskazivanje interesa za iznamljivanje termina u sportskoj dvorani Osnovne škole Orehovica. 

 Prostor dvorane koji se daje u najam obuhvaća dvodijelnu sportsku dvoranu i pripadajući 

prostorije (svlačionice, sanitarni čvorovi) na adresi Školska ulica 2, Orehovica. 

 Davanje u najam sportske dvorane odnosi se na razdoblje od 1. studenog 2019. godine pa  

najdulje do 31. kolovoza 2020. godine i to za termine od ponedjeljka do petka u vremenu od 

17,00 do okvirno 21,00 sata. Eventualno korištenje dvorane subotom i nedjeljom omogućit će se 

korisnicima samo ukoliko se popune svi termini tijekom tjedna.  

Za korištenje školske sportske dvorane u svrhu treninga sportskih ekipa određuje se cijena 

korištenja od 80,00 kn po satu (60 minuta). 

Za korištenje školske sportske dvorane u svrhu sportske rekreacije određuje se cijena 

korištenja od 160,00 kn po satu (60 minuta). 

 Za korištenje dvorane u ostale svrhe (koncerti, službene utakmice i slično) primjenjuju se 

iznosi najamnina određeni Odlukom. 

 Pravo prvenstva kod odabira najmoprimaca imaju: 

a)  sportski klubovi i udruge s područja Općine Orehovica 

b) sportski klubovi od interesa za Međimursku županiju koji se natječju u navišem rangu natjecanja 

i koji imaju organizirani rad s mlađim dobnim skupinama koje posebnim zaključkom utvrđuje 

ovlašteno tijelo Međimurske županije na prijedlog Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske 

županije početkom svake školske godine. 

 Interes za iznajmljivanjem dvorane zainteresirani najmoprimci iskazuju popunjavanjem 

obrasca prijave koji je sastavni dio ovog javnog poziva i njegovom dostavom na adresu škole: OŠ 

Orehovica, Školska ulica 2, 40 322 Orehovica bilo poštom ili osobnom dostavom.  

 Prijavni obrazac subjekata upisanih u Registar sportskih djelatnosti treba biti potpisan od 

ovlaštene osobe i ovjeren pečatom. 

 Razmatrat će se samo prijave koje budu zaprimljene do 17. listopada 2019. godine.  

 Po okončanju javnog natječaja, sa najmoprimcima će se sklopiti pojedinačni ugovori o 

najmu kojima će se detaljnije regulirati prava i obveze ugovornih strana. 

 

Ravnatelj 

 

Branko Sušec, prof. 

 



OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA 

 

 

OBRAZAC PRIJAVE 

za iskazivanje interesa za iznajmljivanje sportske dvorane OŠ Orehovica 

 

 

 

Naziv rekreacije/kluba/udruge:  

Ovlaštena osoba:   

OIB:   

Adresa:  

Telefon/mobitel:  

Planirani datum početka 

korištenja: 
 

Željeni termin(i)  korištenja 

dvorane: 

- dan u tjednu, vrijeme (od-do) 

 

 

 

 

 

 

 

Planirani datum završetka 

korištenja: 
 

 

 

* Prijavni obrazac subjekata upisanih u Registar sportskih djelatnosti treba biti potpisan od 

ovlaštene osobe i ovjeren pečatom. 

 

 

 

 

Datum podnošenja prijave:    Potpis (i pečat) podnositelja prijave: 

 

 

 


