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ZAPISNIK 

 

sa 18. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
održane 28. veljače 2019. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 9,00 sati 
 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika 

3. Siniša Miletić, član 
4. Katica Šobat, član 

 

Odsutni članovi: Marijana Sertić (opravdano) 

 

Ostali nazočni:  

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor 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 17. sjednice Nadzornog odbora održane 23. siječnja 2019. godine; 

     Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 17.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI     
     d.o.o. održane 23. siječnja 2019. godine 
 

2.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu 
     broj: 217/19. od 12.02.2019. godine. 

                 Prilog: Preslik Odluke o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu broj:   
                 217/19. od 12.02.2019. godine. 

 

3. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i 
    male dvorane u NŠD Gradski vrt broj: 280/19. od 25.02.2019. godine; 

               Prilog: Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane 

NŠD Gradski vrt broj: 280/19. od 25.02.2019. godine; 
 

4. Pitanja i prijedlozi. 
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AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane 23. siječnja 2019. godine. 
 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora 

održane 23. siječnja 2019. godine. 
 

AD 2. 

 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je ova Odluka o 

izmjenama i dopunama Plana nabave donesena iz razloga što Športski objekti nemaju sredstva za 

veliku obnovu garderobnih ormarića na Gradskim bazenima. Budući da su nam sredstva limitirana 

odlučili smo ići na klasičnu varijantu izmjene drvenih garderobnih ormarića. U drugoj fazi ići 

ćemo na kupovinu bravica i ključića. 

Predsjednik otvara raspravu.  
Predsjednik je postavio pitanje koliko bi koštali ormarići sa elektronskim zaključavanjem, koliko 

ih ima i kada će se sve to napraviti. 
Direktorica je odgovorila da smo prvotno predvidjeli 600.000,00 kn za elektronske garderobne 

ormariće. Ali mi ta sredstva u ovoj godini nemamo, pa zato idemo na jeftiniju varijantu. Imamo 

oko 500 ormarića. Mislimo sve radove oko ormarića završiti do 15.04.2019. godine. 
 

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

o izmjenama i dopunama Plana nabave  na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave broj: 

217/19. od 12.02.2019. godine; 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave broj: 217/19. od 12.02.2019. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 
 

 

Broj: NO-48/2019. 
 

 

AD 3. 
 

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se u ovoj Odluci 

o Cjeniku korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane NŠD Gradski vrt dodala točka 9. koja 

sada  glasi: Jedan sat korištenja Toske, odnosno sjevernog hola u ŠD Zrinjevac iznosi 150,00 kn. 
Imamo zainteresiranih klubova koji bi uz naknadu koristili ovaj prostor za treninge i pripreme 

sportaša, ali nemamo to predviđeno Cjenikom. 
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Predsjednik otvara raspravu.  
Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke 

Cjeniku korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane NŠD Gradski vrt na glasovanje te je  

jednoglasno donesena sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i 

male dvorane NŠD Gradski vrt broj: 280/19. od 25.02.2019. godine; 
 

Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja ŠD Zrinjevac, ŠD Jug i male dvorane NŠD Gradski vrt 

broj:280/19. od 25.02.2019. godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

Broj: NO-49/2019. 
 

 

AD 4. 

 

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

smo u siječnju mjesecu 2019. godine za plaće radnika izdvojili cca 800.000,00 kn za osnovne 

režije 600.000,00 kn, što je ukupno 1.400.000,00 kn bez ikakvih drugih troškova kao npr. 

materijala za čišćenje i održavanje, elektro materijala i slično. Dotacija za siječanj bila je 

1.200.000,00 kn. Fakturirali smo za siječanj 2019. godine 390.000,00 kn raznih prihoda iz vlastite 

djelatnosti. Znači da smo u siječnju 2019. godine ostvarili manjak nad prihodima u iznosu od 

200.000,00 kn. 

Naši elaborati za energetsku obnovu ŠD Zrinjevac i Gradske bazene nisu prošli, a na tome smo išli 

na uštede. 

Predsjednik je postavio pitanje uređenja javnih igrališta, umjetne trave u nogometnom kavezu u 

objektu Srednjoškolsko igralište i grijanja u ŠD Zrinjevac. 

Direktorica je odgovorila da Športski objekti održavaju 17 javnih igrališta, da smo osposobili 8, a 

da je ostalo još 9 igrališta koja moramo urediti. 

Što se tiče umjetne trave za kavez u objektu Srednjoškolsko igralište proveli smo dva natječaja. 

Svaki put bi izabrani najpovoljniji ponuditelj odustao od ponude, odnosno izvršenja ugovora. 

Trenutno je u postupku treći pokušaj kupovine umjetne trave sa dobavljačem iz Splita, nadamo se 

da će nam taj isporučiti umjetnu travu a sami ćemo ju postaviti. 

Problem grijanja u ŠD Zrinjevac pokušavamo riješiti. Trebamo prvo detektirati uslijed čaga je 

postalo tako hladno u dvorani, kako bi onda sanirali taj problem. 

 

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je zaključio sjednicu. 

 

Sjednica je završena u 9,32 sati. 
 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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

 


