ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
OSIJEK, Kneza Trpimira 23
OIB: 89861654362
TELEFON: 031/285-500
EMAIL: info@sportski-objekti.hr IBAN: HR6123600001102298154

ZAPISNIK
sa 41. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 29. siječnja 2021. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 09,00 sati
Nazočni članovi Nadzornog odbora:
1.
2.
3.
4.
5.

Marin Babić, predsjednik
Željko Bugarić, zamjenik predsjednika
Siniša Miletić, član
Marijana Sertić, član
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 40. sjednice Nadzornog odbora održane 30. prosinca 2020. godine;
Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 40. sjednice Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. održane
30. prosinca 2020. godine;
2. Informacija o prijavi na Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja
sportskih građevina u 2021. godini, raspisano u Ministarstvu turizma i sporta, a vezano za izmjenu
sportskog poda - parketa u sportskoj dvorani Zrinjevac;
3. Informacija o preseljenju tehničke službe Športskih objekata i izgradnji novog objekta na Streljani
Pampas;
4. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.
Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst
Zapisnika sa 40. sjednice Nadzornog odbora održane 30. prosinca 2020. godine.
Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 40. sjednice Nadzornog odbora
održane 30. prosinca 2020. godine.

AD 2.
Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva.
Ministarstvo turizma i sporta je raspisalo Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog
zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini, te su se Športski objekti prijavili za
izmjenu sportskog poda u Sportskoj dvorani Zrinjevac. Javljali smo se i prošle godine, te se nadamo
da će ovoga puta biti uspješno. Zanovili smo ponudu i potrebnu dokumentaciju, još više opisali i
objasnili ciljeve, te sad čekamo rezultate, otprilike u ožujku.
Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je konstatirao da je Nadzorni odbor
primio na znanje Informaciju o prijavi na Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog
zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini, raspisano u Ministarstvu turizma i sporta,
a vezano za izmjenu sportskog poda - parketa u sportskoj dvorani Zrinjevac koju je dala direktorica
Društva.

AD 3.
Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva.
Zbog izgradnje Centra za posjetitelje Tvrđa, Športski objekti su morali iseliti svoju tehničku službu
iz radionica koje su bile u Cara Hadrijana. Grad Osijek je nositelj projekta izgradnje novog objekta
na streljani Pampas, u kojem će biti stolarija, bravarija, skladište, ali kako još nije sve završeno i
čeka se uporabna dozvola, naša tehnička služba je privremeno smještena u prostorima objekta
Streljane Pampas. Predviđa se da će novi objekt biti useljiv početkom ožujka. Novi objekt će pružiti
puno bolje uvjete rada te evo očekujemo skoro useljenje.
Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je konstatirao da je Nadzorni odbor
primio na znanje Informaciju o preseljenju tehničke službe Športskih objekata i izgradnji novog
objekta na Streljani Pampas koju je dala direktorica Društva.

AD 4.
Direktorica Društva je izvijestila da ima dosta najavljenih događanja i natjecanja, koja će se prema
trenutno važećim epidemiološkim mjerama održati bez prisustva gledatelja.
Predsjednik Nadzornog odbora pita da li je NŠD Gradski vrt još uvijek u opciji za mobilizaciju, te
direktorica odgovara da trenutno to nije u vidu, ali je Stožer zatražio sjeverni hol dvorane na
raspolaganje u slučaju da bude trebalo za procjepljivanje stanovništva, a o čemu će nas Stožer na
vrijeme izvijestiti.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 09,35 sati.
Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Marin Babić, mag.oec.
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