
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 24. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
održane 30. kolovoza 2019. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 11,00 sati 
 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika 

3. Katica Šobat, član 

 

Nenazočni članovi: Marijana Sertić, opravdano 

 

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 23 sjednice Nadzornog odbora održane 30. srpnja 2019. godine; 

 Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 23.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 30. srpnja 2019. godine; 

 

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

broj: 1060/19. od 27.08.2019. godine 

Prilog: Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu broj: 1060/19. 

od 27.08.2019. godine; 

 

3. Informacija o događanjima u rujnu 2019. godine; 

 

4. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
 

OSIJEK, Kneza Trpimira 23  

OIB : 89861654362 

IBAN : HR6123600001102298154 

 

TELE FON : 031/285-500     

EMAIL:  info@sportski - objekti.hr   



 
 

 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora održane 30. srpnja 2019. godine. 
 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora 

održane 30. srpnja 2019. godine. 
 

 

AD 2. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da imamo dvije 

izmjene Plana nabave. Prva izmjena je odnosi se na  izmjenu popucalih stakala sa južne strane  

Nastavno športske dvorane Gradski vrt. Trebali bi izmjeniti i stakla na sjevernoj strani, ali ta stakla  

nisu u tako kritičnom stanju kao ova na južnoj, pa zbog financijskih sredstava ista ćemo zamijeniti 

iduće godine. 

Druga  izmjena odnosi se na nadogradnju boksova za konje na hipodromu Pampas. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

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

2019. godinu broj: 1060/19. od 27.08.2019. godine 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu broj: 1060/19. od 

27.08.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

 

Broj: NO-67/2019. 
 

 

AD 3. 

 

Informaciji po ovoj točki dnevenog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla koje aktivnosti 

imamo u rujnu mjesecu 2019. godine. 

 

NŠDGV:  

– 23.09. – 26.09.2019. – utakmica ženske rukometne reprezentacije HRVATSKA-ISLAND 

 

ŠD ZRINJEVAC 

- 07.09.2019. ženski rukomeni turnir u organizaciji RK Osijek 

 

ŠD JUG 

- 15.09.2019. KK vrijednosnice Osijek – turnir 

- 22.09.2019. Kristofori 

- 25.09.2019. susreti osnovnih škola 

 

Predsjednik otvara raspravu.  



 
 

 

 

 

 

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je konstatirao da je Nadzorni odbor 

primio na znanje Informaciju o aktivnostima u rujnu mjesecu 2019. godine koju je podnijela 

direktorica Društva. 

 

 

AD 4. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica je istakla da je sezona kupanja na RC Copacabana 

završena te da se RC zatvara u ponedjeljak 02.09.2019. godine za posjetitelje. Ostati će raditi 

olimpijski bazen samo za plivačke i vaterpolo klubove dok se ne završi remont na gradskim 

bazenima. Remont planiramo od 09.09. do 15.09.2019. godine. 

Što se tiče rada RC Copacabana ove sezone ostvarili smo prihod cca 500.000,00 kn. 

Do kraja godine planiramo zajedno sa gradom napraviti studiju isplativosti rada RC Copacabana. 

Prošao nam je natječaj za kupovinu kamiona s prikolicom i traktora sa priključcima. 

Raspisati ćemo po treći put natječaj za davanje u najam caffe bara Zrinjevac. 

Isto tako imamo jedan ugostiteljski i jedan uredski prostor u NŠDG koji ćemo dati u zakup. 

Grad Osijek trebao bi do kraja godine popraviti krov na NŠDGV, izvršiti dogradnju prostora na 

streljani Pampas za preseljenje tehničke službe, kao i izmjeniti azbestne ploče na hipodromu 

Pampas. 

Na SC Olimpija trebali bi srušiti jednu zgradu, koja je u derutnom stanju i predviđena je za rušenje. 

 

Ove informacije direktorice primljene su na znanje. 

Član Nadzornog odbora Goran Mikan istakao je da ne radi ledomat u caffe baru Teniski centar u 

PKT i da bi ga trebali popraviti. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora je istako da bi trebali promijeniti obavijest na našim internetskim 

stranicama o radu kaveza za mali nogomet u objektu Srednjoškolsko igralište, kako bi se 

iznajmljivati kavez mogao stalno a ne ograničiti rezervacije do petka do14,00 sati. 

Direkorica se suglasila s ovim prijedlogom i istakla da će se to izmjeniti. 

 

Završeno u 11,30 sati 

 

  

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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