
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 26. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
održane 30. listopada 2019. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 14,00 sati 
 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika 

3. Siniša Miletić, član 

4. 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 25 sjednice Nadzornog odbora održane 30. rujna 2019. godine; 

 Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 25.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 30. rujna 2019. godine; 

 

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

101319/19. od 17.10.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu broj: 1319/19. 

od 17.10.2019. godine; 

 

3. 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 25. sjednice Nadzornog odbora održane 30. rujna 2019. godine. 
 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora 

održane 30. rujna 2019. godine. 
 

 

AD 2. 

 

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

Plana nabave. 

 

Prva izmjena odnosi se na povećanje procijenjene vrijednosti za nabavu elektromaterijala. Uvidom u 

evidenciju potrošnje elektromaterijala unatrag jedne godine utvrđeno je da je procijenjena vrijednost 

od 25.000,00 kn preniska i moramo je povećati na 69.000,00 kn. 

 

Druga izmjena odnosi se servis klima komora u Nastavno športskoj dvorani Gradski vrt . Klima 

komore nisu se servisirale od njihove ugradnje. Imamo deset klima komora u NŠDGV i jednu u 

dvorani Jug.  

 

Treća izmjena odnosi se na prekrivanje svjetlarnika u športskoj dvorani Jug. Na mjestima svjetlarnika 

dvorana prokišnjava i ne može se čekati iduća godina da se ovo sanira. 

  

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Predsjednik je postavio pitanje kako je došlo do tako velikog raspona između procijenjene vrijednosti 

elektromaterijala i nabavljenog materijala. 

Odgovorila je Katica Šobat: Događaju se situacije da kupimo neke stavke koje su izvan troškovnika 

npr. reflektori na Srednjoškolskom igralištu koje smo trebali zamijeniti zbog pregaranja, a koje nismo 

planirali ili izmjena led žarulja na objektima. To je izvan troškovnika, ali je isti dobavljač, odnosno 

također je riječ o elektromaterijalu. 

  

Predsjednik je postavio pitanje da li će se sada servisirati i popraviti sve klima komore. 

Direktorica je odgovorila da se sada planira samo servis i utvrđivanje potrebe servisiranja, odnosno 

popravaka klima uređaja. To su veliki iznosi i planirati ćemo ih u sljedećem razdoblju. 

 

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: 1319/19. od  17.10.2019. godine 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu broj: 1319/19. od 

17.10.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-69/2019. 
 

 

 



 
 

 

 

AD 3. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica je obavijestila članove Nadzornog odbora da se za iduću  

godinu planira napraviti konkretniji i realniji Plan nabave, da su zbog toga održani sastanci sa svim 

voditeljima i članovima komisije za javnu nabavu. Nabava će se provoditi putem skladišta. Za 

nabavu, odnosno kupovinu biti će zadužene samo dvije osobe u Društvu. Nitko osim njih neće moći 

podizati robu iz trgovina. Osim, što će to doprinijeti boljoj organizaciji javne nabave, mislim da 

ćemo na taj način i smanjiti troškove nabave. 

Predsjednik je postavio pitanje selidbe tehničke službe sa sadašnje na novu lokaciju. 

Direktorica je odgovorila da još nije utvrđeno kad će biti selidba. Za preseljenje tehničke službe, 

odnosno izgradnju radiona i nadstrešnica na streljani Pampas, za popravak krova na NŠDGV, za 

zamjenu azbestnih ploča i postavljanje novog krova na hipodromu Pampas te za rušenje stare zgrade 

na ŠC Olimpija, Grad Osijek je osigurao u proračunu 3,5 milijuna kuna. Za sve navedeno javna 

nabava se raspisuje preko Grada Osijeka, i trenutno je sve u postupku, ništa nije završeno. 

Direktorica strahuje da će ukoliko se bude tehnička služba morala iseliti prije nego što sve bude 

izgrađeno na streljani Pampas, Športski objekti morati privremeno iznajmiti i plaćati prostor 

potreban za tehničku službu. 

 

Predsjednik predlaže da se Gradu Osijeku, Odjelu za imovinu uputi upit što se događa sa prostorom 

HŽ-a, a vezano za preseljenje tehničke službe. 

 

Isto tako obavijestila je članove Nadzornog odbora da je Društvo izgubilo spor sa Fondom za 

elektroenergetsku učinkovitost i zaštitu okoliša vezano za projekt elektroenergetske obnove ŠD 

Zrinjevac. U presudi se navodi da nismo ni mogli biti regularni prijavitelj na projekt jer nismo 

ustanova nego trgovačko društvo, te nismo uspjeli dokazati da imamo manje od dvadeset posto 

komercijalne djelatnosti na objektu. 

Odluku o tome da se registriramo kao ustanova vrlo je kompleksna i ne donosimo ju mi nego naš 

osnivač Grad Osijek. 

Prijedlog programa rada za proračun grada za 2020. godinu je pripremljen i  nadamo se da ćemo 

dobiti više sredstava nego ove godine, nastavlja direktorica. 

Direktorica je obavijestila članove Nadzornog odbora da smo iznajmili uredski poslovni prostor u 

NŠDGV, dok za ugostiteljski prostor nije bilo zainteresiranih. 

Idući tjedan je otvaranje ponuda za ugostiteljski prostor u ŠD Zrinjevac. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 14,30 sati. 

 

 

  

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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