
 
 

 

 
 

 

ZAPISNIK 

 

sa 46. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

održane 28. svibanj 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. Siniša Miletić, član 

4. Marijana Sertić, član 

5. Dubravko Lončar, član 

 

                             

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 45. sjednice Nadzornog odbora održane 16. travnja 2021. godine; 

Prilog: Tekst nacrta Zapisnika sa 45. sjednice Nadzornog odbora Športski objekti d.o.o. održane  

16. travnja 2021. godine; 
 

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

562/21. od 12.05.2021. godine; 

      Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 562/21. od 12.05.2021.  

      godine; 

 

3. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

AD 1. 

 

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

Zapisnika sa  45. sjednice Nadzornog odbora održane 16. travnja 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   



 
 

 

Kako nije bilo primjedbi  jednoglasno je  usvojen Zapisnik sa 45. sjednice Nadzornog odbora 

održane 16. travnja 2021. godine. 

 

AD 2. 

 

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

Za vrijeme pandemije koronavirusa trošilo se puno dezinfekcijskih sredstava na našim objektima, 

koristila su se i sredstva sa čišćenje s posebnim dezinfekcijskim učinkom te se i sama potrošnja 

sredstava za čišćenje povećala. Iz tog razloga se mijenja i dopunjuje Plan 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: 562/21. od 12.05.2021. 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: 562/21. od 12.05.2021. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu broj: 562/21. od 12.05.2021. godine 

prilog je ovom Zapisniku. 
 

            Broj: NO-116/2021. 
 

 

AD 3. 

 

 

Direktorica Društva upoznaje Nadzorni odbor sa većim događanjima na objektima. U tijeku je  

Europsko prvenstvo u streljaštvu u NŠD Gradski vrt i na streljani Pampas, 1500 sudionika iz 48 

zemalja. Svjetski kup u gimnastici traje od 04.06. do 14.06., te zatim imamo Svjetsko prvenstvo u 

streljaštvu u NŠD Gradski vrt i na streljani Pampas od 22.06. do 04.07. Muška odbojkaška 

reprezentacija će imati pripreme za europsko prvenstvo od 12.7. do 30.08. u NŠD Gradski vrt. 

 

 

 

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 


