
 
 

 

 
 

 

 

ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 12. travnja 2022. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 15,00 sati 

 

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Josip Radko, predsjednik 

2. Mario Bošnjak, zamjenik predsjednika 

3. Luka Došen, 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 Josip Radko temeljem Odluke o izboru broj 

NO-01/2021. od  23.08.2021. 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 6. sjednice Nadzornog odbora održane 10. ožujka 2022. 

godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI 

OBJEKTI d.o.o.  održane 10. ožujka 2022. godine; 

2. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 502/22. od 29.03.2022. 

godine; 

Prilog: Prijedlog Odluke o izmjenama i i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 502/22. od 29.03.2022. godine; 

3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. 

godinu broj: 529/22. od 04.04.2022.; 

                Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu broj: 529/22. 

od 04.04.2022. 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 6. sjednice Nadzornog odbora održane 10. ožujka 2022. godine. 

 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora 

održane 10. ožujka 2022. godine. 

 

 

AD 2. 

 

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

Radi bolje efikasnosti i poslovanja Društva bilo bi ukinuto radno mjesto Voditelja marketinga i 

PKT Tenis centra, te bi se uvelo novo radno mjesto Voditelj marketinga i prodaje i radno mjesto 

Voditelj plana i analize i PKT Tenis centra. Društvu treba što više prihoda ostvarenih od prodaje 

usluga na našim objektima. Također potreban nam je što učinkovitiji plan na osnovu analiza svih 

prijašnjih godina, broja korisnika, klubova, sportova, iskorištenosti objekata.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Član Marijana Sertić je pitala nije li nekad prije i postojalo samo radno mjesto voditelja 

marketinga. Direktorica odgovara da je bilo radno mjesto voditelja posebnih događanja koje je 

ukinuto. 

Predsjednik Nadzornog odbora pita predstavnika radnika Dubravka Lončara što misli i da li se 

slaže s ovakvim prijedlogom, te član Dubravko Lončar odgovara da se slaže. 

 

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

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 

502/22. od 29.03.2022. 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 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 502/22. od 29.03.2022. godine. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta broj: 502/22. od 29.03.2022. godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-14/2022. 
 

AD 3. 

 

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

Za Rekreacijski centar Copacabana smo u potrebi nabaviti sportsku i urbanu opremu. Što se tiče 

sportske opreme angažirali smo predstavnike plivačkih sportova da nam pomognu pri 

objašnjavanju i izradi troškovnika prema svojim potrebama, golovi, plutajuća užad, ankeri, i 

ostalo potrebno. Urbana oprema se sastoji od koševa za smeće, ograde oko bazena, kabina za 

presvlačenje, prometnih znakova. 

 

 

 

 



 
 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

dopunama Plana nabave za 2022. godinu broj: 529/22. od 04.04.2022. 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 2022. 

godinu broj: 529/22. od 04.04.2022. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu broj: 529/22. od 04.04.2022. 

godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-15/2022. 
 

 

AD 4. 

 

Pod ovom točkom direktorica izvještava da nakon ugovaranja opskrbe prirodnim plinom i opskrbe 

električnom energijom nakon postupaka javne nabave Društvo treba 6.200.000,00 kuna više, nego 

što je trebalo za ta dva energenta u prethodnoj godine, a o čemu je Grad odmah obavješten, te će 

nam rebalansom pokušati iznaći potrebna sredstva. Ići ćemo sa povećanjem cijena naših usluga. 

Prije smo u ugovorima o korištenju dvorana za koncerte imali stavku za osigurati određeni broj 

ulaznica od strane organizatora, sada ćemo to izbaciti i povećati u tom dijelu iznos cijene 

korištenja dvorane. I dalje su za raseljeno stanovništvo Ukrajine mobilizirani ŠD Jug i Olimpija, 

tražit ćemo zahtjevom naknadu troškova za mobilizirane objekte i javili smo se na javno 

nadmetanje za podmirenje troškova pansiona na Olimpiji. Pokušali bi svakako organizirati da 

prehrana ne ide preko nas, to nam je izuzetno velik trošak. Predsjednik Nadzornog odbora pita 

koliki je u ovom trenutku dug prema Vodovodu, jel zna da je nekoć to bio veliki problem. 

Direktorica odgovara da je dug prema vodovodu Osijek trenutno cca 300.000,00 kuna. 

 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 15,30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

Katica Šobat, dipl.iur.                                                               Josip Radko, univ.spec.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.sportski-objekti.hr 


