
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 42. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 26. veljače 2021. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku, 

 Kneza Trpimira 23 s početkom u 10,00 sati 

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Marin Babić, predsjednik 

2. Željko Bugarić, zamjenik predsjednika 

3. Dubravko Lončar, član 

 

Nenazočni članovi: Marijana Sertić, opravdano 

                                Siniša Miletić, 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 41. sjednice Nadzornog odbora održane 29. siječnja 2021. godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 41. sjednice Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. održane 

29. siječnja 2021. godine; 
 

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

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 185/21. od 19.02.2021. godine; 

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

sistematizaciji radnih mjesta broj: 185/21. od 19.02.2021. godine; 

 

3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 

145/21. od 05.02.2021. godine; 

      Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 145/21. od 05.02.2021.  

      godine; 

 

4. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 

186/21. od 19.02.2021. godine; 

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 
 

OSIJEK, Kneza Trpimira 23  

OIB : 89861654362 

IBAN : HR6123600001102298154 

 

TELE FON : 031/285-500     

EMAIL:  info@sportski - objekti.hr   



 
 

 

      Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 186/21. od 19.02.2021.  

      godine; 

 

5. Pitanja i prijedlozi. 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa 41. sjednice Nadzornog odbora održane 29. siječnja 2021. godine. 

 

Kako  nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 41. sjednice Nadzornog odbora 

održane 29. siječnja 2021. godine. 

 

AD 2. 

 

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

Radniku koji je na radnom mjestu ispomoć voditelju Gradskih bazena je uvelike povećan obim 

posla, pogotovo nakon što voditelj Gradskih bazena, ujedno vodi i objekt Hipodrom Pampas. Iz 

toga razloga, a ujedno iz razloga zalaganja i uspješnog izvršavanja obveza koje proizlaze iz 

navedenog radnog mjesta donesen je prijedlog ove odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

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

185/21. od 19.02.2021. 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: 185/21. od 19.02.2021. godine. 

 

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

radnih mjesta broj: 185/21. od 19.02.2021. godine prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-108/2021. 
 

AD 3. 

 

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

U svibnju ove godine će se na objektu Streljana Pampas održati manifestacija EPSO sa 1500 

sudionika iz 48 zemalja. Za potrebe organizacije i ispunjavanja uvjeta za ovu veliku manifestaciju 

između ostalog će biti potrebno i montirati betonsku ogradu pa zato ova izmjena i dopuna Plana 

nabave. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 145/21. od 05.02.2021. 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 2021. godinu 

broj: 145/21. od 05.02.2021. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 145/21. od 05.02.2021. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-109/2021. 
 

AD 4. 

 

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

Zbog izuzetno lošeg stanja u kojem se nalaze, već jako stare saune u objektu Gradski bazeni, 

zamijenili bi ih sa novima. Radnici naše tehničke službe bi odradili sve predradnje, vodovodne 

instalacije, keramika i ostalo potrebno napraviti prije nego bi se saune postavile. Samu montažu 

sauna očekujemo u svibnju. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 186/21. od 19.02.2021. 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 2021. godinu 

broj: 186/21. od 19.02.2021. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 186/21. od 19.02.2021. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-110/2021. 
 

AD 5. 

 

Direktorica Društva upoznaje Nadzorni odbor o najavljenom održavanju manifestacije Premier 

tennis show 2021. u NŠD Gradski vrt 6. i 7. travnja. Postoji mogućnost da će Športski objekti 

morati raspisati javnu nabavu za montažu i demontažu zemljanog teniskog terena u NŠD Gradski 

vrt pa ćemo morati donijeti još jednu izmjenu i dopunu Plana nabave kako bi se to moglo realizirati. 

Također, direktorica Društva skreće pažnju da je u NŠD Gradski vrt i ŠD Jug potrebno popraviti 

klima komore u vrijednosti robe i radova preko 400.000,00 kuna te će se pokušati krenuti i u taj 

postupak nabave. Bez popravljenih klima komora uvelike nam je narušen sustav grijanja i hlađenja 

dvorana. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 10,40 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora: 

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

 

 
 

www.sportski-objekti.hr 


