
 

 

Zagreb, 15. rujna 2016.g. 

Ur.broj: I-3935/16 

 

Na temelju članka 27. Statuta, Upravno vijeće  na 45. sjednici održanoj 28.07.2016. donijelo je 

 

ODLUKU 

1. Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima donosi Konačnu listu prvenstva za 
dodjelu pojedinog prostora na korištenje udrugama sukladno članku 19. Pravilnika o dodjeli 
prostora udrugama temeljem natječaja objavljenog 04.07.2016. i Odluku o dodjeli prostora na 
korištenje kako slijedi: 
 
- Prostor pod rednim brojem 1. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 

14b, oznaka prostora „PR3, 1.kat“ dodjeljuje se udruzi Odred izviđača „MP“; 
- Prostor pod rednim brojem 4. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 

14b, oznaka prostora „PR2, ispod tribina“ dodjeljuje se udruzi Odred izviđača „MP“; 
- Prostor pod rednim brojem 5. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 

14b, oznaka prostora „SZ, prizemlje“ dodjeljuje se udruzi Odred izviđača „MP“; 
- Prostor pod rednim brojem 6. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 

14b, oznaka prostora „SZ.1, ispod tribine“ dodjeljuje se udruzi Judo klub „Panda Zagreb“; 
- Prostor pod rednim brojem 7. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 

14b, oznaka prostora „PR4, prizemlje“ dodjeljuje se udruzi Judo klub „Panda Zagreb“; 
- Prostor pod rednim brojem 8. DOM SPORTOVA, Trg Krešimira Čosića 11, oznaka prostora 

„1-98A-B, prizemlje“ dodjeljuje se udruzi Karate klub „Hrvatski dragovoljac“; 
- Prostor pod rednim brojem 9. SPORTSKA DVORANA TRNSKO, Trnsko 25, oznaka prostora 

„202/I, 2. kat“ dodjeljuje se udruzi Košarkaški klub „Zagreb“; 
- Prostor pod rednim brojem 13. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 

14b, oznaka prostora „J, 1. kat“ dodjeljuje se udruzi Kulturno-umjetničko društvo „Klas“ 
Podsused; 

- Prostor pod rednim brojem 14. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Podsusedski trg 
14b, oznaka prostora „dvorana, prizemlje“ dodjeljuje se udruzi Kulturno-umjetničko društvo 
„Klas“ Podsused; 

- Prostor pod rednim brojem 15. SPORTSKA DVORANA TREŠNJEVKA, Veprinečka 16, 
oznaka prostora „I.kat, 108,109“ dodjeljuje se udruzi Košarkaški klub „Zrinjevac 1937“. 
 
 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

3. Za provođenje ove odluke zadužuje se ravnatelj ustanove 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 

    Mladen Palac v.r. 
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Sukladno Odluci Ur. broj: I-3576/16 od 29. srpnja 2016.g. 

- Prostor pod rednim brojem 10. SPORTSKA DVORANA DUBRAVA, Ulica Gjure Prejca 2, 
oznaka prostora Dvorana „D“, sklonište dodjeljuje se udruzi Krav Maga centar Zagreb; 

 

 

OBRAZLOŽENJE:  

 

Nakon izvršenog bodovanja svih pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje 

udrugama objavljenog 04.07.2016. godine u Večernjem listu, internetskoj stranici i oglasnim pločama 

Ustanove, Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama (dalje: Povjerenstvo) utvrdilo je 

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora te ga javno objavilo na internetskoj stranici i 

oglasnim pločama Ustanove. 

 

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora u zadanom roku pristiglo je jedno 

očitovanje te tri prigovora koje je Povjerenstvo razmotrilo, dalo mišljenje Upravnom vijeću Ustanove 

koje je donijelo konačne Odluke kako slijedi: 

- Očitovanje Kulturno umjetničkog društva „KLAS“ u kojem se navodi da društvo ne namjerava 

koristiti prostore označene u natječaju pod rednim brojevima 1. i 3., dok prostore pod rednim 

brojevima 13. i 14. namjerava koristiti; 

- Prigovor Odreda izviđača „MP“ u kojem se navodi da je pri bodovanju po kriteriju Godine 

aktivnog djelovanja zakinut za 30 bodova jer je udruga osnovana 1967.godine. Uvidom u 

natječajnu dokumentaciju, odnosno u priloženi Izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske, 

vidljivo je da je udruga upisana 1997.godine, što je i uzeto u obzir prilikom bodovanja, te se 

temeljem navedenog Prigovor Odreda izviđača „MP“ odbio u cijelosti kao neosnovan; 

- Prigovor Judo kluba Panda u kojem se navode nepravilnosti prilikom bodovanja po različitim 

stavkama. U dijelu koji se odnosi na nepravilnosti u bodovanju po kriteriju Ostvarene 

financijske potpore za projekte/programe odlučeno je da je osnovan te da se pridodaju bodovi 

u dijelu – iz državnog proračuna – 5 bodova, te u dijelu – iz poslovnog sektora – 3 boda. Za 

ostali dio prigovora odbacio se kao neosnovan. 

- Prigovor KRAV MAGA CENTAR ZAGREB na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog 

prostora na korištenje udrugama prihvaćen je u cijelosti, te je prostor pod rednim brojem 10. 

Sportska dvorana Dubrava, Ulica Gjure Prejca 2, oznaka prostora dvorana D, sklonište, 

ponovno uvršten na listu, kao i donesena odluka da se sa jedinim ponuditeljem koji je ispunio 

sve uvjete sklopi ugovor. 

 

Odluke Upravnog vijeća Ustanove o prigovorima su konačne, te se pristupa sklapanju ugovora o 

korištenju.  


