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ZAPISNIK 

 

sa 19. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
održane 27. ožujka 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 18. sjednice Nadzornog odbora održane 28. veljače 2019. 

godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 18.  sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI 

OBJEKTI d.o.o. održane 28. veljače 2019. godine; 

 

2. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu 

broj: 363/19. od 21.03.2019. godine; 

Prilog: Preslik Odluke o izmjenama i dopunama Plana Nabave za 2019. godinu broj: 

363/19. od 21.03.2019. godine 

 

3. Davanje suglasnosti na Odluku o Cjeniku korištenja igrališta u Teniskom centru Perivoj 

kralja Tomislava u Osijeku za 2019. godinu broj:356/19. od 21.03.2019. godine; 

Prilog: Odluka o Cjeniku korištenja igrališta u Teniskom centru Perivoj kralja 

Tomislava u Osijeku za 2019. godinu broj:356/19. od 21.03.2019. godine 
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4. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane 28. veljače 2019. godine. 
 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora 

održane 28. veljače 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 zbog potrebe: 

 

1. Kupovine pokretnih tribina 

2. Objedinjavanja osiguranja 

3. Sredstava za čišćenje 

 

Kupovinu pokretnih tribina za potrebe svih objekata i za iznajmljivanje predložio je Grad Osijek. 

Pokretne tribine išle  bi na sve podloge. Kupovinom ovih pokretnih tribina omogućili bi našim 

korisnicima i posjetiteljima bolju i kvalitetniju uslugu praćenja aktivnosti na objektima. 

 

Objedinjavanje svih vrsta osiguranja: objekata, imovine, vozila, djelatnika i posjetitelja bilo je 

potrebno radi usklađivanja sa Zakonom o javnoj nabavi, dobivanja povoljnije ponude i procijene 

prave vrijednosti naše imovine. Objekti su osigurani do 04.05.2019. godine. Do tada bi trebao 

završiti ovaj postupak. 

 

Postupak nabave Sredstava za čišćenje provodi Grad Osijek putem zajedničke nabave. Budući da 

je predviđen okvirni sporazum na dvije godine moramo promijeniti Plan nabave, jer smo mi 

predvidjeli godišnju potrošnju, a i analizom smo utvrdili da se taj iznos smanjuje. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Predsjednik je postavio pitanje nismo li znali prilikom usvajanja Plana nabave za ovu kupovinu. 

Direktorica je odgovorila da nismo znali i da je Grad Osijek predložio kupovinu pokretnih tribina i 

obećao financijski nam pomoći u ovoj kupovini. 

 

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 
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O D L U K A 

 

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

363/19. od 21.03.2019. godine; 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave broj: 363/19. od 21.03.2019. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 
 

 

Broj: NO-50/2019. 
 

 

AD 3. 
 

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

o Cjeniku korištenja igrališta u Teniskom centru Perivoj kralja Tomislava u Osijeku za 2019. 

godinu mijenjala točka 4. i 5. koja se odnosi na korištenje teniskih igrališata pod rasvjetom za 

članove i nečlanove. Ona se smanjila za članove sa 40,00 kn na 30,00 kn, a za nečlanove sa 70,00 

kn na 60,00 kn. Dodali smo i točku 10. po zahtjevu ZŠU Grada Osijeka. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

Predsjednik je postavio pitanje  kakva je to članarina za sezonu i koliko traje sezona. 

Direktorica je odgovorila da je to godišnja članarina. 

Predsjednik predlaže da se to ispravi, te da u odluci umjesto članarina za sezonu 2019. piše 

godišnja članarina 2019. 

 

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

Cjeniku korištenja igrališta u Teniskom centru Perivoj kralja Tomislava u Osijeku za 2019. godinu 

sa izmjenom “godišnja članarina umjesto članarina za sezonu 2019. godine “  na glasovanje te je  

jednoglasno donesena sljedeća 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja igrališta u Teniskom 

centru Perivoj kralja Tomislava u Osijeku za 2019  godinu broj: 356/19. od 21.03.2019. godine sa 

izmjenom“godišnja članarina umjesto članarina za sezonu 2019. godine . 

 

Prijedlog Odluke o Cjeniku korištenja igrališta u Teniskom centru Perivoj kralja Tomislava u 

Osijeku za 2019. godinu broj: 356/19. od 21.03.2019. godine  prilog je ovom Zapisniku. 
 

Broj: NO-51/2019. 
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AD 4. 

 

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

smo dobili putem maila zamolbe za dostavom određenih dokumenata: 

 

1.   Andrej Jurić kao vjećnik Osječko baranjske županije zatražio je preslike ugovora svih 

direktora od dana osnivanja tvrtke do danas. 

 

2. Hrvoje Šimić tražio je preslike zapisnika sa sjednice Nadzornih odbora za 2018. godinu. 

 

Obzirom da je Zakon o pravu na pristup informacijama jači od Zakona o zaštiti osobnih podataka 

ove podatke ćemo morati dati. 

 

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

 

Sjednica je završena u 9,30 sati. 
 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

 

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

 


