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Na temelju Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću RIJEKA SPORT, te 
članka 6. i 25.  Pravilnika o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 31. siječnja 2020. 
godine, sazivam 
 

 
 
 

05. sjednicu Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. 
  koja će se održati elektronskim putem  

 

 
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora od 01. listopada 2020. godine i 4. 
elektronske sjednice od 10. studenog 2020. godine. 
 

2. Donošenje odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. 
za 2020. godinu 
 

3. Statističko izvješće o financijskom poslovanju Rijeka sport d.o.o. u prvih 9 mjeseci 2020. 
godine 

 

4. Plan poslovanja Rijeka sporta d.o.o. u 2021. godini 
 

5. Plan održavanja objekata u 2021. godini 
 

6. Plan nabave Rijeka sport d.o.o. za 2021. godinu 
 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje 
slijedećih ugovora javne nabave velike vrijednosti: 
a) Ugovor javne nabave broj 01/2021 o izvršavanju usluge čišćenja objekata 
b) Ugovor javne nabave broj 02/2021 o izvršavanju usluga domara i bazenskih radnika 
c) Ugovor javne nabave broj: 05/2021 o opskrbi toplinskom energijom u 2021. godini 
d) Ugovor broj 07/2020 o Usluzi zaštite osoba i imovine na razdoblje od dvije godine 

 

8. Razno 
 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA 
Ante Mađerić 

 

 

 

 

 

 

 
Glasujući elektronskim putem po predloženim točkama dnevnog reda dana 23. prosinca 2020. 
godine Nadzorni odbor Rijeka sporta d.o.o. donio je slijedeće odluke: 
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1.  

 
O  D  L  U  K  A 

br. 339-05/2020-NO 
 

Usvajaju se zapisnici sa 03. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 01. 
listopada 2020. godine i 4. elektronske sjednice od 10. studenog 2020. godine, u 
predloženom tekstu zapisnika. 

2.  
O  D  L  U  K  A 

br. 340-05/2020-NO 
 

Prihvaća se II. izmjena plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. u 2020. godini u 
predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke. 

3.  

O  D  L  U  K  A 

 br. 341-05/2020-NO 
 

Prima se na znanje informacija o statističkom izvješću Rijeka sporta d.o.o. za 
devet mjeseci 2020. godine u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove 
odluke. 

4. 

O  D  L  U  K  A 

br. 342-05/2020-NO 
 

1. Daje se suglasnost na Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. u 2021. godini  u 
predloženom tekstu.  
 

2. Plan iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 

 

5.  

O  D  L  U  K  A 

br. 343-05/2020-NO 
 

1. Daje se suglasnost na Plan održavanja objekata u 2021. godini u predloženom 
tekstu.  

 
2. Plan iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio.  

 

6.  

O  D  L  U  K  A 

 br. 344-05/2020-NO 
 

1. Daje se suglasnost na Plan nabave u Rijeka sportu d.o.o. u 2021. godini  u 
predloženom tekstu Odluke donijete po direktoru Rijeka sport d.o.o. 29. 
listopada 2020. godine. 

 
2. Odluka o planu iz točke 1. ove odluke čini sastavni dio ove odluke. 
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7.  

O  D  L  U  K  A 

 br. 345-05/2020-NO 

 
Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje slijedećih 
ugovora: 

  
a) Ugovor javne nabave broj 01/2021 o izvršavanju usluge čišćenja objekata. 
       Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka 

javne nabave, i to ponude: BELVEDER d.o.o., OIB: 06779162480, sa sjedištem 
u Rijeci, Kozala  77/c.  

 
b) Ugovor javne nabave broj 02/2021 o izvršavanju usluga domara i 

bazenskih radnika. Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog 
otvorenog postupka javne nabave, i to ponude: BELVEDER d.o.o., OIB: 
06779162480, sa sjedištem u Rijeci, Kozala 77/c. 

 
c) Ugovor javne nabave broj: 05/2021 o opskrbi toplinskom energijom u 

2020. godini. Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog 
postupka javne nabave, i to ponude: ENERGO d.o.o., OIB: 99393766301, sa 
sjedištem u Rijeci, Dolac 14.  

 
d) Ugovor broj 07/2021 o usluzi zaštite osoba i imovine u razdoblju od dvije 

godine. Na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog 
postupka javne nabave, i to ponude: SECURITAS HRVATSKA d.o.o., OIB: 
33679708526, sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6n/2n.  
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