
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 37. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 29. rujna 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. Dubravko Lončar, član 

 

Nenazočni članovi: Siniša Miletić, opravdano 

                                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 36. sjednice Nadzornog odbora održane 28. kolovoza 2020. godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.        

održane  28. kolovoza 2020. godine; 

 

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

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 998/20. od 22.09.2020. godine; 

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

sistematizaciji radnih mjesta broj: 998/20. od 22.09.2020. godine; 

 

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

     broj: 903/20. od 03.09.2020. godine i broj: 953/20. od 17.09.2020. godine 

     Prilog: Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj: 903/20. od  

     03.09.2020. godine i broj: 953/20. od 17.09.2020. 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 36. sjednice Nadzornog odbora održane 28. kolovoza 2020. godine. 

 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 36. sjednice Nadzornog odbora 

održane 28. kolovoza 2020. godine. 

 

AD 2. 

 

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

Ukida se radno mjesto voditelja posebnih događanja i prodaje, radnik koji je obavljao to radno 

mjesto je otišao u mirovinu i prijedlog je da se ono ukine. Broj izvršitelja radnog mjesta 

administrativni referent se povećava na dva, te će se na taj način pokriti svi odjeli, posebno pravna 

služba i računovodstvo. Za radno mjesto ispomoć voditeljima objekata se povećava broj bodova iz 

razloga proširenja opisa radnog mjesta, u kojem je između ostalog i praćenje izvršenja javne nabave 

na objektima. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na glasovanje te je 

jednoglasno donesena sljedeća 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 998/20 od 22.09.2020. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

broj: 998/20 od 22.09.2020. godine prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-96/2020. 

 

AD 3. 

 

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

Izmjene i dopune Plana nabave su napravljene zbog potrebe nabave tunelske nadstrešnice za naš 

novi traktor i priključke da ih možemo smjestiti i zaštititi. Na objektu Gradski bazeni nam se 

odlomio dio stropa te je bilo potrebno odmah izvršiti sanaciju dijela stropa radi sigurnosti korisnika 

bazena. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Predsjednik predlaže da ubuduće ako ima više prijedloga odluka o izmjenama i dopunama Plana 

nabave, svaka ide pod posebnu točku dnevnog reda i za svaku se donosi posebna odluka. 

 

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

dopunama Plana nabave za 2020. godinu na glasovanje te su jednoglasno doneseno sljedeće dvije 

odluke: 

 

 

 

 



 
 

 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu 

broj: 903/20. od 03.09.2020. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj: 903/20. od 03.09.2020. godine  

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-97/2020. 
 

O D L U K A 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu 

broj: 953/20. od 17.09.2020. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu broj: 953/20. od 17.09.2020. godine  

prilog je ovom Zapisniku. 

 

Broj: NO-98/2020. 
 

 

AD 4. 

 

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

za vrijeme sanacije stropa na Gradskim bazenima, a poslije redovnog remonta tjedan dana bio 

otvoren samo plivački bazen, dok je rekreacijski bio zatvoren zbog radova na stropu. Za to vrijeme 

je cijena ulaznice bila 10 kuna. Radovi na Srednjoškolskom igralištu dobro napreduju, naši radnici 

će još doraditi neke dijelove koji nisu uključeni projektom, na primjer bojanje ograde. Objekt za 

tehničku službu i radionice na streljani Pampas nije završen za useljenje, Grad nema sredstava za 

drugu fazu. U objektu sportskog centra Olimpija je na mjestu stare srušene zgrade napravljeno 

dječje igralište. U NŠD Gradski vrt je završeno postavljanje stijene za penjanje. Za sljedeću godinu 

će biti potrebna velika ulaganja na streljani, u svibnju će se održati EPSO.  

 

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 


