
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 27. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
održane 27. studenog 2019. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 10,00 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 – direktorica 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 26 sjednice Nadzornog odbora održane 30. rujna 2019. godine; 

 Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 26.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 30. listopada 2019. godine; 

 

2. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj: 1489/19. od 

19. 11. 2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj: 1489/19. od 19. 11. 

2019. godine; 

 

3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora broj: 1490/19. 

od 19. 11. 2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora broj: 1490/19. od 19. 

11. 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   



 
 

 

4. Davanje suglasnosti na Odluku o Cjeniku korištenja objekta Srednjoškolsko igralište u Osijeku 

Istarska 1d broj:1514/19. od 22.11.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o o Cjeniku korištenja objekta Srednjoškolsko igralište u Osijeku 

Istarska 1d broj:1514/19. od 22.11.2019. godine; 

 

5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja NŠD Gradski vrt 

broj:1510/19. od 22.11.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja NŠD Gradski vrt 

broj:1510/19. od 22.11.2019. godine; 

 

6. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD 

Jug i male dvorane u NŠD Gradski vrt broj:1509/19. od 22.11.2019. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i 

male dvorane u NŠD Gradski vrt broj:1509/19. od 22.11.2019. godine; 

 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora održane 30. listopada 2019. godine. 
 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora 

održane 30. listopada 2019. godine. 
 

 

AD 2. 

 

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

Pravilnika o radu težilo izjednačiti sve radnike u korištenju godišnjih odmora, bez obzira rade li u 

petodnevnom  ili šestodnevnom  radnom tjednu. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Predsjednik je postavio pitanje što o tome misli sindikt. 

Katica Šobat potvrdila je da se sindikat slaže sa predloženom izmjenom. Nadalje je izjavila da smo 

kao tvrtka limitirani  na 30 radnih dana godišnjeg odmora.  Po prijašnjem pravilniku radnici koji su 

radili u šestodnevnom radnom tjednu gubili su godišnje od 4 do 6 dana godišnjeg odmora u odnosu 

na radnike koji rade u petodnevnom radnom tjednu. Zato sindikati podržavaju ovu izmjenu. 

  

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

izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  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 radu 

broj: 1489/19. od  19.11.2019. godine 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj: 1489/19. od  19.11.2019. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-70/2019. 
 



 
 

 

 

AD 3. 

 

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

Društvenog ugovora tvrtka želi doregistrirati za obavljanje još jedne djelatnosti, a to je obrazovanje  

i poučavanje u području sporta i rekreacije. Mi na Gradskim bazenima putem naših radnica 

provodimo naprednu školu plivanja, aerobik u vodi, zumbu i slično. Od napredne škole plivanja 

ostvarujemo i prihod, a ostale aktivnosti moramo još marketinški promovirati, kako bi i one ostvarile 

veći prihod. Uz naše djelatnosti koje su registrirane želimo dodati i ovu konkretnu djelatnost. 

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: 1490/19. od  19.11.2019. godine. 

 

Ovaj Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora broj: 1490/19. od  19.11.2019. 

godine upućuje se Skupštini Društva  na donošenje konačne Odluke. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora broj: 1490/19. od  19.11.2019. 

godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

 

Broj: NO-71/2019. 
 

AD 4. 

 

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

Srednjoškolsko igralište otvorenog tipa i svi građani ga koriste bez naknade. Međutim, imali smo 

tijekom godine zamolbe za korištenje kompletnog otvorenog prostora za razne manifestacije. Kako  

to nismo imali predviđeno cjenikom morali smo donijeti ovu odluku, tim više što nam je svaka kuna 

dobro došla. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Predsjednik je postavio pitanje da li je cijana 5.000,00 kn po danu ili samo po manifestaciji. 

Direktorica je odgovorila da je cijena po manifestaciji po danu korištenja. 

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

Cjeniku korištenja objekta Srednjoškolsko igralište uz izmjenu, odnosno dopunu odluke da se 

utvrđuje cijena u iznosu od 5.000,00 kn + PDV po danu korištenja  na glasovanje te je jednoglasno 

donesena sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja objekta Srednjoškolsko 

igralište u Osijeku Istarska 1d broj:1514/19. od 22.11.2019. godine uz izmjenu, odnosno dopunu 

odluke da se utvrđuje cijena u iznosu od 5.000,00 kn + PDV po danu korištenja. 

 

Prijedlog Odluke o o Cjeniku korištenja objekta Srednjoškolsko igralište u Osijeku Istarska 1d 

broj:1514/19. od 22.11.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-72/2019. 
 



 
 

 

 

AD 5. 

 

 

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

za korištenje, odnosno izdavanje u najam svlačionica, saune i atletskog tunela u Nastavno športskoj 

dvorani Gradski vrt. Budući da za to nismo imali cjenik predložili smo donošenje ove odluke. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Predsjednik je postavio pitanje tko je zainteresiran za iznajmljivanje svlačionica. 

Direktorica je odgovorila da ima zainteresiranih. 

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

i dopunama Cjenika korištenja NŠD Gradski vrt na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja 

NŠD Gradski vrt broj:1510/19. od 22.11.2019. godine. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja NŠD Gradski vrt broj:1510/19. od 

22.11.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

 

Broj: NO-73/2019. 
 

 

 AD 6. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je ovo ista situacija 

kao i pod tokčom 4. dnevnog rada.  U ŠD Jug pojavila se potreba za iznajmljivanjem sale za 

sastanke, a u maloj dvorani NŠD Gradski vrt za iznajmljivanjem prostora za prodaju hrane i pića  

kod sportskih natjecanja. Budući da za to nismo imali cjenik predložili smo donošenje ove odluke. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

i dopunama Cjenika korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane u NŠD Gradski vrt na 

glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 

 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja 

ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane u NŠD Gradski vrt broj:1509/19. od 22.11.2019. godine 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane 

u NŠD Gradski vrt broj:1509/19. od 22.11.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

 

Broj: NO-74/2019. 
 

 

 



 
 

 

 

AD 7. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda direktorica je obavijestila članove Nadzornog odbora o 

aktivnostima Društva u narednom razdoblju: 

 

U ŠD Jug počinje 15.12.2019. godine popravak parketa i prekrivanje svjetlarnika. 

U ŠD Zrinjevac trenutno se mijenjaju radijatori u dvorani za treninge i natjecanja. 

Na hipodromu Pampas raditi će se početkom 12. mjeseca dogradnja boksova za konje. 

Sve su to  radovi koji su prošli postupke javne nabave. 

 

Na Srednjoškolskom igrališti proširili smo i povisili ogradu kod odbojkaškog terena kako lopta ne 

bi odlazila na cestu. Isto tako na Srednjoškolskom igralištu napravili smo nadstrešnice za klupe uz 

terene. 

Na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora morati ćemo podići plaće radnicima koji imaju minimalnu 

plaću, jer od 01.10.2020. stupa na snagu Zakon o minimalnoj plaći koja ne može biti niža od 

4.062,52 kn bruto.  Naših 47 % radnika je na minimalnoj plaći. To je cca. 15.000,00 kn mjesečno, 

odnosno 180.000,00 kn godišnje.  

Direktorica je upoznala članove Nadzornog odbora da sa ovom dotacijiom koju smo dobili za iduću 

godinu nećemo moći servisirati sve naše usluge. Ova dotacija dostatna je za plaće radnika i režije. 

Održavanje je upitno jer su objekti sve stariji i traže renoviranje i popravak a za to nema sredstava. 

 

Predsjednik je rekao da je u petak 29.11.2019. godine Gradsko vijeće i da je jedna točka dnevnog 

reda obnova RC Copacabana. Da se za obnovu predviđa 15.000.000,00 kn.  

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 10,30 sati. 

 

 

  

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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