
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 36. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 28. kolovoza 2020. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 09,00 sati 

 

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Goran Mikan, 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 35. sjednice Nadzornog odbora održane 17. srpnja 2020. godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 35. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.        

održane  17. srpnja 2020. godine; 

 

2. Davanje suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu 

broj:809/20. od 03.08.2020. godine i broj:861/20. od 25.08.2020. godine 

Prilog: Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj:809/20. od 

03.08.2020. godine i broj:861/20. od 25.08.2020. godine 

 

3. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 35. sjednice Nadzornog odbora održane 17. srpnja 2020. godine. 

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
 

OSIJEK, Kneza Trpimira 23  

OIB : 89861654362 

IBAN : HR6123600001102298154 

 

TELE FON : 031/285-500     

EMAIL:  info@sportski - objekti.hr   



 
 

 

 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 35. sjednice Nadzornog odbora 

održane 17. srpnja 2020. godine. 

 

AD 2. 

 

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

Vrijednost projekta GreEnergy na našem objektu Srednjoškolsko igralište je oko 1,3 milijuna kuna 

koje će se uložiti u izgradnju fotonaponske elektrane, energetsku obnovu i postavljanje zelenoga 

krova na objekt Srednjoškolskog igrališta. Ovo je važna investicija te da bi zaokružili cjelinu svih 

potrebnih radova moramo izvršiti potrebne električarske i ličilačke radove koji nisu predviđeni 

projektom. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Predsjednik predlaže da se za idući proračun predbilježe i sredstva za stavljanje u ponovnu funkciju 

bazena u objektu Srednjoškolsko igralište. 

 

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

dopunama Plana nabave za 2020. godinu 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 2020. godinu 

broj:809/20. od 03.08.2020. i broj:861/20. od 25.08.2020. godine. 

 
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj: 809/20. od 03.08.2020. i 

broj:861/20. od 25.08.2020. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

 

Broj: NO-95/2020. 
 

AD 3. 

 

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

zbog korona virusa otkazan Svjetski kup u gimnastici, otkazani su svi koncerti do kraja godine, 

nadamo se da će se redovni treninzi i prvenstva odvijati nesmetano. 

Športski objekti se i dalje pridržavaju uputa i mjera Stožera.  

Upoznaje članove Nadzornog odbora da su dobivena sredstva, a vezano za demobilizaciju Nastavno 

športske dvorane Gradski vrt.  

Iz Grada Osijeka iz Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša  

vezano uz obnovu RC Copacabana informacija da će prva faza obnove biti gotova do proljeća. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 9,30 sati. 

 

 

  

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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

 

 

 
 

www.sportski-objekti.hr 


