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ZAPISNIK 

 

sa 17. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 23. siječnja 2019. godine u ŠD Zrinjevac u Osijeku, 

 Adama Reisnera 46A s početkom u 10,00 sati 

 

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika 

3. Siniša Miletić, član 

4. Marijana Sertić, član 

5. Katica Šobat, član 

 

Ostali nazočni:  

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva  

- Elza Pintar, zapisničar 

 

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Marin Babić temeljem Odluke o izboru broj 

NO-20/18. od  01. 02. 2018. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica 

sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano 

odlučivanje. 

Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog  dnevnog reda, te konstatira da je 

jednoglasno utvrđen sljedeći  

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane 21. prosinca 2018. godine; 

 Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 16.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI 

d.o.o. održane 21. prosinca 2018. godine 

 

2. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 47/19. od 16.01.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta broj: 47/19. od 16.01.2019. godine 

 

3. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

broj:60/19. od 18.01.2019. godine; 

Prilog:  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj:60/19. od 

18.01.2019. godine 
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4. Davanje suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika 

komunikacije broj: 1685/18. od 21.12.2018. i Prijedlog Pravilnika o video nadzoru broj: 

1257/18. od 21.09.2018. godine 

Prilog: Prijedlog Pravilnika o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije broj: 

1685/18. od 21.12.2018. i Prijedlog Pravilnika o video nadzoru broj: 1257/18. od 21.09.2018. 

godine 

 

5. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora broj: 61/19. 

18.01.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora broj: 61/19. 18.01.2019. godine; 

 

6. Davanje suglasnosti na Prijedlog Ugovora o radu člana uprave - direktora Društva broj:69/19. 

od 18.01.2019. godine 

Prilog: Prijedlog Ugovora o radu člana uprave - direktora Društva broj:69/19. od 18.01.2019. 

godine; 

 

7. Davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika Gradskih bazena broj: 1758/18. od 31.12.2018. 

godine; 

Prilog: Prijedlog Cjenika Gradskih bazena broj: 1758/18. od 31.12.2018. godine; 

 

8. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Cjenika korištenja 

hipodroma Pampas u Osijeku broj:1758/18. od 31.12.2018. godine. 

Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja hipodroma Pampas u Osijeku broj:1474/18. od 

31.12.2018. godine; 

 

9. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

AD 1. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst 

Zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane 21. prosinca 2018. godine. 

 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora 

održane 21. prosinca 2018. godine. 

 

AD 2. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je bilo potrebno 

donijeti ovu Odluku zbog usklađenja sa odredbama Zakona o minimalnoj plaći. Određene 

kategorije naših radnika imaju plaću sa raznim dodacima na granici minimalne plaće. To su 

prvenstveno čistačice, a zatim idu pomoćni radnici i konobari koji imaju isti broj bodova. 

Ovom Odlukom  je izvršena samo djelomična izmjena. Pokušati ćemo tijekom ove godine, 

obzirom da smo smanjili broj radnika i da će određeni broj radnika otići u mirovinu ponovo 

određenim kategorijama radnika povećati plaću. To se prvenstveno odnosi na tehničku službu kao 
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i radnike na održavanju objekata. Teško je to napraviti odjednom. Deset godina se nisu 

povećavale plaće u Športskim objektima.  

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Predsjednik je postavio pitanje da li se zna koliko bi ovo povećanje bodova u masi bilo na razini 

jedne godine.  

Direktorica je rekla da taj podatak nije moguće napraviti jer se očekuje da će određeni broj 

čistačica ove godine otići u mirovinu. 

 

Za riječ se javila Katica Šobat koja je istakla da su sindikalne podružnice u više navrata tražile 

povećanje broja bodova za radnike koji su na granici minimalne plaće te da se ovim izmjenama 

dijelu radnika iz navedene skupine bodovi povećali, molimo da se na kraju prvog tromjesečja ove 

godine dodatnom analizom omogući povećanje bodova i ostalim radnicima iz te skupine (radnici 

na održavanju objekata i terena uz upotrebu mehanizacije, majstori u tehničkoj službi, voditelji i 

zamjenici voditelja smjene na Gradskim bazenima, radnici na održavanju bazenskih postrojenja). 

Riječ je još o 25 naših radnika. 

 

Direktorica je odgovorila da je ovo samo djelomična izmjena i da se slaže sa sindikalnim 

povjerenicima, posebno iz razloga što smo mi tvrtka koja održava objekte i te kategorije radnika 

treba posebno paziti i stimulirati. 

 

Budući da više nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke 

o izmjenama i dopunana Pravilnika  o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  na 

glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunana Pravilnika  o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  broj: 47/19. od 16.01.2019. godine; 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunana Pravilnika  o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta  broj: 47/19. od 16.01.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

 

Broj: NO-41/2019. 

 

 

AD 3. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je ova Odluka o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o radu usklađena sa Pravilnicima i Kolektivnim ugovorima svih 

gradskih tvrtki. Da su  sindikati gradskih tvrtki uspjeli sa gradonačelnikom izvršiti neke promjene 

u odnosu na izmjenu o kojoj se raspravljalo na prošloj sjednici Nadzornog odbora. To su tri 

promjene: 
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- Povećali smo naknadu za bolovanje sa 70%  na 75% za prvih 20 dana bolovanja, a od 21 

do 42  dana sa 80% na 85%. 

- Naknada troškova prijevoza na posao i s posla za radnike koji imaju prebivalište izvan 

područja na kojemu prometuje GPP povećava se sa 20%  na 40% iznosa mjesečne karte. 

Mi imamo 12 takvih radnika. 

- Povećava se neoporeziva nagrada sa 500,00 na 2.500,00 kn. Mi ćemo vrlo teško ovu 

nagradu isplatiti jednokratno, jer je to preveliki iznos za nas. Predložiti ćemo isplatu na 

dva ili tri dijela godišnje. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Za riječ se javila Marijana Sertić i rekla da se ne slaže sa dijelom ove odluke koji se odnosi na 

prijevoz radnika. Smatra da je to čisto pogodovanje tvrtki GPP. 

 

Više se nitko nije javio za raspravu. 

Budući da više nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu na glasovanje te je  sa četiri glasa ZA i jednim glasom 

PROTIV donesena sljedeća 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

broj: 60/19. od 18.01.2019. godine; 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj:60/19. od 18.01.2019. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-42/2019. 

 

AD 4. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je Katica Šobat, službenik za zaštitu osobnih podataka. 

Ona je istakla da su doneseni prijedlozi Pravilnika o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika 

komunikacije i Pravilnika o video nadzoru, te da je u postupku odabiru tvrtke koja će održavati 

videonadzor u objektima Društva i izraditi Procjenu rizika za svaki naš objekt na kojemu 

videonadzor postoji. 

Predsjednik je otvorio raspravu. 

Predsjednik je pitao da li imamo privole od radnika i korisnika.  

Katica Šobat je odgovorila da imamo potrebne obrasce privola koji se primjenjuju sukladno 

potrebama. 

Budući da više nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog 

Pravilnika o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije i Prijedlog Pravilnika o 

video nadzoru  na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 
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O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na: 

1. Prijedlog Pravilnika o korištenju elektroničke pošte broj: 1685/18. od 21.12.2018.  

2. Prijedlog Pravilnika o video nadzoru broj: 1257/18. od 21.09.2018. godine. 

 

Prijedlog Pravilnika o korištenju elektroničke pošte broj: 1685/18. od 21.12.2018. i Prijedlog 

Pravilnika o video nadzoru broj: 1257/18. od 21.09.2018. godine prilog su ovom zapisniku. 

 

Broj: NO-43/2019. 

 

 

AD 5. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se uprava 

Društva seli u dvoranu Gradski vrt. Mijenja se sjedište Društva i Društveni ugovor. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Društvenog ugovora  na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 

 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog 

ugovora broj: 61/19. od 18.01.2019. godine 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora broj: 61/19. od 18.01.2019. godine  prilog 

je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-44/2019. 

 

AD 6. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je Grad Osijek 

izvršio usklađivanje ugovora svih direktora gradskih tvrtki. Kod mene je samo izmjena u članku 8. 

Ovog ugovora, koja je samo neznatno nepovoljnija za mene. 

 

Predsjednik otvara raspravu 

 

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Ugovora o 

radu člana uprave - direktora Društva  na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 
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O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Ugovora o radu člana uprave - direktora Društva 

broj:69/19. od 18.01.2019. godine. 

 

Prijedlog Ugovora o radu člana uprave - direktora Društva broj:69/19. od 18.01.2019. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-45/2019. 

 

 

AD 7. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da smo u cjenik 

Gradskih bazena dodali stavke koje se odnose na popust za studente i ukinuli proslave rođendana 

za djecu na bazenima. Proslve rođendana na bazenima ukinuli smo jer nemamo stručno 

osposobljene animatore za tu uslugu. 

 

Predsjednik otvara raspravu 

 

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Cjenika 

Gradskih bazena  na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 

 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Cjenika Gradskih bazena broj:1758/18. od 

31.12.2018. godine. 

Prijedlog Cjenika Gradskih bazena broj:1758/18. od 31.12.2018. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-46/2019. 

 

AD 8. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da smo prošle 

godine na objektu hipodrom Pampas puno uložili i htjeli smo to i kapitalizirati. Na prošloj sjednici 

donijeli smo odluku o povećanju cijena korištenja hipodroma Pampas. Međutim to povećanje 

cijena nije dobro iskomunicirano sa korisnicima i nastao je problem. Dogovoreno je da stare 

cijene ostanu na snazi do 31.03.2019. godine, a da ona idemo sa povećanjem cijena. 

 

 Predsjednik otvara raspravu 

 



 
 

 

www.sportski-objekti.hr  
 

 

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
 

OSIJEK, AdamaReisnera 46A  

OIB : 89861654362  IBAN : HR6123600001102298154  

TELE FON : 031/285 - 500  FAX : 031 / 200 - 506   

EMAIL : info@sportski - objekti.hr    

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke o 

stavljanju izvan snage Cjenika korištenja hipodroma Pampas u Osijeku na glasovanje te je 

jednoglasno donesena sljedeća 

 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Cjenika korištenja 

hipodroma Pampas u Osijeku broj:1758/18. od 31.12.2018. godine. 

 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Cjenika korištenja hipodroma Pampas u Osijeku  

broj:1758/18. od 31.12.2018. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-48/2019. 

 

AD 9. 

 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica Društva upoznala je članove Nadzornog odbora da su 

dvije radnice iz računovodstva (jedna od njih radila je poslove zamjenika šefa računovodstva) 

otišle u mirovinu. Mi smo primili novu šeficu računovodstva. Radili smo po zastarjelom 

programu, moramo ići u korak s novim programima. Nova šefica imati će puno posla dok sve to 

uskladi. 

 

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je zaključio sjednicu. 

 

Sjednica je završena u 10,40 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

Elza Pintar, dipl.iur.                                                                        Marin Babić, mag.oec. 

 

 


