
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 38. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 30. listopada 2020. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 09,00 sati 

 

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Željko Bugarić, član 

3. Siniša Miletić, član 

4. Marijana Sertić, član 

5. Dubravko Lončar, član 

 

Ostali nazočni:  

- Nataša Brčić, član Uprave – direktorica Društva 

- Katica Šobat, 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. 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Nadzornog odbora održane 29. rujna 2020. godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 37. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.        

održane  29. rujna 2020. godine; 

 

             2.  Izbor Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.; 

 

 3.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu  

      broj: 1173/20. od 28.10.2020. godine; 

      Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj: 1173/20. od  

      28.10.2020. godine; 

 

4. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja Nastavno športske 

    dvorane Gradski vrt broj:1164/20. od 27. 10. 2020. godine; 

                Prilog: Odluku o Odluku o izmjenama i dopunama Cjeniku korištenja Nastavno športske dvorane     

                Gradski vrt broj:1164/20. od 27. 10. 2020. godine; 

 

            5.  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 37. sjednice Nadzornog odbora održane 29. rujna 2020. godine. 

 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 37. sjednice Nadzornog odbora 

održane 29. rujna 2020. godine. 

 

AD 2. 

 

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Nadzornog odbora. 

Skupština Društva je razrješila dužnosti članstva u Nadzornom odboru Gorana Mikana, te izabrala 

Željka Bugarića. Kako je Goran Mikan bio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, predsjednik 

predlaže da se za zamjenika predsjednika izabere Željko Bugarić. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Željko Bugarić se kratko predstavio. 

 

Budući da  nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj prijedlog  na glasovanje 

te je jednoglasno donesena sljedeća 

O D L U K A 

 
Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. izabire se: 
 

 ŽELJKO BUGARIĆ iz Osijeka, Sjenjak 87 

 OIB: 87322067166 

 Rođen: 16. 04. 1956. 

 Broj osobne iskaznice: 114935686, izdane od PU Osječko-baranjska. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Broj: NO-99/2020. 

 

AD 3. 

 

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. 

Projekt GreEnergy na našem objektu Srednjoškolsko igralište je u tijeku, odnosno izgradnja 

fotonaponske elektrane, energetska obnova i postavljanje zelenoga krova na objekt Srednjoškolskog 

igrališta. Ovo je važna investicija te da bi se izvršili svi radovi potrebna su i naša sredstva te  moramo 

izvršiti i potrebne keramičarske radove koji nisu predviđeni projektom. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Budući da  nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovu Odluku o izmjenama i 

dopunama Plana nabave za 2020. godinu na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 

 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu 

broj: 1173/20. od 28.10.2020. godine. 

 



 
 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj: 1173/20. od 28.10.2020. godine  

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-100/2020. 
 

AD 4. 

 

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. 

U NŠD Gradski vrt je postavljena umjetna stijena za penjanje  te se u Cjenik korištenja NŠD Gradski 

vrt se dodaje stavka korištenja umjetne stijene za penjanje uz prisustvo stručne osobe, svi termini 

mimo onih dodijeljenih od Zajednice će ići uz naplatu.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Budući da  nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovu Odluku o izmjenama i 

dopunama Cjenika korištenja Nastavno športske dvorane Gradski vrt na glasovanje te je 

jednoglasno donesena sljedeća 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja Nastavno 

športske dvorane Gradski vrt  broj: 1164/20. od 27.10.2020. godine; 

Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika korištenja Nastavno športske dvorane Gradski vrt  broj: 

1164/20. od 27.10.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Broj: NO-101/2020. 

 

AD 5. 

 

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

postoji mogućnost da NŠD Gradski vrt bude ponovno mobilizirana. Prvo će se sa bolesnicima 

popunjavati smještajni kapaciteti u Našicama, pa onda po potrebi naša dvorana. 7. studenog bi se u 

NŠD Gradski vrt trebala odigrati rukometna utakmica Hrvatska-Mađarska uz sve epidemiološke 

mjere. Od ponedjeljka ćemo ponovno napraviti timove te jedan dio radnika ide na rad od kuće. Na 

svim objektima se držimo epidemioloških mjera i uputa. Strategijom sporta Grada Osijeka za 

sljedećih deset godina je analizirano trenutno stanje, što se tiče sportske infrastrukture u odnosu na 

druge gradove smo u prilično dobrom stanju, predstavljeni su novi prijedlozi za bazene, finalnu halu 

na streljani, Iktus, najveći kamen spoticanja su treneri, puno ih nema adekvatnu stručnu spremu. Sa 

1. listopadom u Osijeku je otvoren Kineziološki fakultet što će uvelike doprinijeti educiranju i 

povećanju broja školovanih trenera. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 9,35 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

Katica Šobat, dipl.iur.                                                               Marin Babić, mag.oec. 

 

 

 

 

 

 
 

www.sportski-objekti.hr 


