
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 44. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 23. ožujka 2021. 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. Željko Bugarić, zamjenik predsjednika 

3. Siniša Miletić, član 

4. Dubravko Lončar, član 

 

Nenazočni članovi: Marijana Sertić, opravdano 

                             

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 43. sjednice Nadzornog odbora održane putem e-maila 12. ožujka 2021. 

godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. održane 

putem e-maila 12. ožujka 2021. godine; 
 

2. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  broj: 299/21. 

od 17.03.2021. godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i  dopunama Pravilnika o radu broj: 299/21. od 17.03.2021. 

godine; 

 

3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 

307/21. od 18.03.2021. godine; 

      Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 307/21. od 18.03.2021.  

      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  43. sjednice Nadzornog odbora održane putem e-maila 12. ožujka 2021. godine. 

 

Kako nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 43. sjednice Nadzornog odbora 

održane putem e-maila 12. ožujka 2021. godine. 

 

AD 2. 

 

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

Dobili smo naputak Grada Osijeka po kojem više ne moramo naknadu za prijevoz radnika 

organizirati putem kupovine godišnjih karata (butri). Proveli smo anketu među radnicima koliko ih 

je stvarno i dalje zainteresirano za godišnje karte, a koliko bi ih novac za naknadu za troškove 

prijevoza. Trećina radnika se izjasnila i dalje za butre, a s obzirom na skoro polovinu radnika 

Društva koji su na minimalnoj plaći, odluka je da se za I,II,III i IV zonu pokrivenu gradskim 

prijevozom isplati iznos naknade u visini mjesečne karte, a za radnike izvan tih zona 70% od iznosa 

mjesečne karte. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora pita predstavnika radnika Dubravka Lončara da li je zadovoljan sa 

ovakvim prijedlogom Odluke, Dubravko Lončar odgovara da je zadovoljan.  

 

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

izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  broj: 299/21. od 17.03.2021. godine 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: 299/21. od 17.03.2021. godine. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  broj: 299/21. od 17.03.2021. godine  

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-112/2021. 
 

AD 3. 

 

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

2020. godine smo po prvi puta nakon izgradnje Nastavno športske dvorane Gradski vrt radili servis 

klima komora, koji bi se trebao raditi jedanput godišnje, te ga iz financijskih razloga nismo mogli 

odraditi svake godine. Nakon odrađenog servisa  ustanovljeno je koji bi se dijelovi klima komora 

trebali zamijeniti i što bi se sve trebalo popraviti, te je procijenjena vrijednost te robe i radova 

400.000,00 kuna. Bez te zamjene i popravaka dovodimo u pitanje mogućnost grijanja i hlađenja u 

većem dijelu dvorana. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 307/21. od 18.03.2021. godine 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 2021. godinu 

broj: 307/21. od 18.03.2021. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 307/21. od 18.03.2021. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-113/2021. 
 

AD 4. 

 

Direktorica Društva upoznaje Nadzorni odbor o najavljenom održavanju manifestacija na našim 

objektima ako to epidemiološki uvjeti i situacija sa korona virusom dozvoli, a to su Premier tennis 

show 2021. u NŠD Gradski vrt 6. i 7. travnja, EPSO od 23.05. do 07.06.2021. na streljani Pampas, 

Prvenstvo u zračnoj puški u NŠD Gradski vrt, Svjetski gimnastički kup i Prvenstvo Hrvatske u 

NŠD Gradski vrt od 04.06. do 21.06.2021. godine. 

Također, direktorica Društva skreće pažnju da će se prije samog postavljanja sauna na Gradskim 

bazenima, preurediti i saunski predprostor, odnosno obaviti potrebni keramičarski, 

vodoinstalaterski, molerski radovi. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 10,35 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.sportski-objekti.hr 


