
 
 

 

 
 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 20. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
održane 23. travnja 2019. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 9,00 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 19. sjednice Nadzornog odbora održane 27. ožujka 2019. godine; 

 Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 19.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 27. ožujka 2019. godine; 

 

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

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 488/19. od 11.04.2019. godine; 

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

sistematizaciji radnih mjesta broj: 488/19. od 11.04.2019. godine; 

 

3. Davanje suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu  

broj: 392/19. od 29.03.2019. i 495/19. od 15.04.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu broj: 392/19. 

od 29.03.2019. i 495/19. od 15.04.2019. godine; 

 

4. Davanje suglasnosti na Odluku o Cjeniku korištenja prostora na hipodromu Pampas u Osijeku 

broj: 498/19. od 16.04.2019. godine; 

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
 

OSIJEK, Kneza Trpimira 23  

OIB : 89861654362 

IBAN : HR6123600001102298154 

 

TELE FON : 031/285-500     

EMAIL:  info@sportski - objekti.hr   



 
 

 

Prilog: Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja korištenja prostoara na hipodromu Pampas u 

Osijeku broj: 498/19. od 16.04.2019. godine; 

 

5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o otpisu potraživanja na dan 31.12.2018. godine broj: 

500/19. od 16.travnja 2019. godine; 

Prilog: Prijedlog odluke o otpisu potraživanja na dan 31.12.2018. godine broj: 500/19. od 

16.travnja 2019. godine; 

 

6. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane 27. ožujka 2019. godine. 
 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane 

27. ožujka 2019. godine. 
 

 

AD 2. 

 

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

izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donesena 

zbog potrebe povećanja broja bodova za radnike u tehničkoj službi. Njihova plaća nije se mijenjala 

od 2007. godine. Oni nose ovu firmu. Oni su ti koji popravljaju igrališta, održavaju objekte, 

postavljaju štandove i bine i rade sve po potrebi. Ovo povećanje usklađeno je i dobilo podršku 

gradonačelnika.  

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Predsjednik je postavio pitanje kolika je vrijednost boda i kolikom broju radnika se ovim povećanjem 

povećala plaća. 

Direktorica je odgovorila da je vrijednost boda 72,00 kn u brutu a da su ovom odlukom obuhvaćena 

23 radnika. 

Katica Šobat, kao predstavnik radnika izjavila je da su radnici zadovoljni ovim povećanjem jer im se 

plaće nisu povećale od 2007. godine. 

Goran Mikan pitao je koliko bodova imaju konobari. Direktorica je odgovorila da imaju 55 bodova. 

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

izmjenama i dopunama 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 dopunama Pravilnika o   

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 488/19. od 11.04.2019. godine; 

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

radnih mjesta broj: 488/19. od 11.04.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

Broj: NO-52/2019. 

 

 



 
 

 

 

AD 3. 

 

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

izmjenama i dopunama Plana nabave donesena zbog potrebe kupovine kamiona, prikolice i traktora 

putem financijskog leasinga.  Kamion nam je star i nismo ga ove godine niti registrirali. Prikolica 

nam je potrebna zbog prevoženja štandova i bina, a stari traktor nam se ne isplati popravljati jer je 

popravak skup. Već smo ga prošle godine popravljali, a sada je opet u kvaru. 

 

Druga Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave donesena je iz razloga što je Grad Osijek 

odustao od provođenja postupka nabave sredstava za čišćenje i auto guma tzv. Zajedničkom nabavom 

za sve gradske tvrtke. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Budući da  nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ova dva Prijedloga Odluka o 

izmjenama i dopunama Plana nabave  na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 
 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave broj: 

392/19. od 29.03.2019. i 495/19. od 15.04.2019. godine; 
 

Prijedlozi Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave broj: 392/19. od 29.03.2019. i  495/19. od 

15.04.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

 

Broj: NO-53/2019. 
 

 

AD 4. 
 

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

o Cjeniku korištenja hipodroma Pampas mijenjala cijena za sportske konje, dok je cijena za 

rekreacijske konje ostala ista. Radi se o tome da je Konjički klub svojim pravilnikom utvrdio koji 

konj spada u koju kategoriju. Nama to ide u prilog jer je utvrđeno da samo 6 konja spada u sportske 

konje dok su svi ostali rekreacijski. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

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

korištenja prostora na hipodromu Pampas u Osijeku  na glasovanje te je  jednoglasno donesena 

sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja prostora na hipodromu 

Pampas u Osijeku broj: 498/19. od 16.04.2019. godine . 

 

Prijedlog Odluke o o Cjeniku korištenja prostora na hipodromu Pampas u Osijeku broj: 498/19. od 

16.04.2019. godine  prilog je ovom Zapisniku. 
 

Broj: NO-54/2019. 



 
 

 

 

AD 5. 

 

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

bilancu opterećuju dugotrajna nenaplativa potraživanja. Potraživanja su stara od 5 do 10 godina. Zato 

je donesena ova Odluka. Mi smo u gubitku od 2013. godine i sada nam je zadnja šansa da ova 

potraživanja otpišemo bez troškova za nas. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Predsjednik je postavio pitanje koliko su stari dugovi i kako je nenaplativ dug Malonogometnog 

središta Osijek. 

Direktorica je odgovorila da su dugovi stari preko 5 i više godina, a da je Malonogomeno središte 

izbrisano iz registra neprofitnih organizacija dana 10.10.2016. godine rješenjem Trgovačkog suda u 

Osijeku, a novo osnovano društvo nema obvezu platiti dugove Malonogometnog središta Osijek. 

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

otpisu potraživanja na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja na dan 31.12.2018. godine 

broj: 500/19. od 16. travnja 2019. godine. 

 

Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja na dan 31.12.2018. godine broj: 500/19. od 16. travnja 2019. 

godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

Broj: NO-55/2019. 
 

 

AD.6. 

 

Direktorica je upoznala članove Nadzornog odbora da smo imali spor sa Poreznom upravom u iznosu 

od 600.000,00 kn. Odmah po rješenju na izdvojenoj poziciji rezervirali smo ta sredstva čekajući 

konačnu odluku. 

Sada je stigla odluka kojom traže od nas još 200.000,00 kn kamata. Na ovu odluku uložili smo 

prigovor jer su sredstva stajala na njihovoj poziciji. 

Predsjednik je postavio pitanje da li je gotov remont Gradskih bazena i da li su započele pripreme za 

rad RC Copacabana. 

Direktorica je odgovorila da je remont gotov. Da bazeni rade od 15. 04. 2019. godine. Da su 

obnovljeni garderobni ormarići koji su sada plavo bijele boje, ali samo na katu njih 250. Oni u 

prizemlju su više očuvani i njih ćemo mijenjati iduće godine. 

Što se tiče RC Copacabana, radovi su započeli. Sada se ponovo aktivirala priča oko aqua parka na 

RC Copacabana i javnog privatnog partnerstva. Ali o tome će biti govora na kasnijim sjednicama. 

Direktorica je također istakla da smo iz EU fondova dobili 1.500.000,00 kn za obnovu objekta 

Srednjoškolsko igralište tzv zeleni krov. 

 

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

 

Sjednica je završena u 9,30 sati. 
Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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

 
 

www.sportski-objekti.hr  



 
 

 

 

 

 

    


