
Na temelju Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću RIJEKA SPORT, te 
članka 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 20. srpnja 2007. godine, 
sazivam 

 

 

19. sjednicu Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. 
za srijedu 02. listopada 2019. godine u 14.00 sati  
  koja će se održati u sobi za sastanke u upravnoj 

zgradi Rijeka sport d.o.o., Trg V. Bubnja 1 

 
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D n e v n i   r e d 
 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora od 17.04.2019. godine. 
 

2. Statističko izvješće o financijskom poslovanju Rijeka sport d.o.o. u 6 mjeseci 2019. godine 
 

3. Izmjena plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. za 2019. godinu 
 

4. Suglasnost na izmjenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka 
sportu d.o.o. 

 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje  

Sporazuma o načinu podmirenja dospjelih potraživanja Rijeka sporta od Grada Rijeke 
 

6. Informacija o izvršenim radovima na uređenju objekta Nogometno igralište Krimeja  
 
7. Razno. 

 
 
 
 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA 
Luciano Sušanj 

 
 
Po predloženom dnevnom redu Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. na svojoj 19. sjednici od 
02. listopada 2019. godine donio je slijedeće odluke: 
 
1. 

O  D  L  U  K  A 
br. 312-19/2019-NO 

 
 

Usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 
17.04.2019. godine, u predloženom tekstu zapisnika. 



2. 
O D L U K A 

 br. 313-19/2019-NO 
 

Usvaja se informacija o statističkom izvješću Rijeka sporta d.o.o. za šest mjeseci 
2019. godine u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke. 

 
3. 

O D L U K A 
 br. 314-19/2019-NO 

 
 

Prihvaća se izmjena plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. u 2019. godini u 
predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.  

 
4. 

O D L U K A 
br. 315-19/2019-NO 

 
Na osnovi članka 26. Izjave o osnivanju Rijeka sport d.o.o. daje se suglasnost na 
izmjenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu 
d.o.o. i to na način: 
 

 Radno mjesto „voditelj objekta I“ pod šifrom 02/05-07 sa osnovnom plaćom u 
iznosu 1.300  bodova poveća sa tri na četiri izvršitelja 
 

 Radno mjesto „koordinator programa i prodaje“ pod šifrom 02/38 s osnovnom 
plaćom u iznosu od 1.400 bodova   u k i d a   s e. 

 

 Radno mjesto „koordinator programa“ pod šifrom 02/04 s osnovnom plaćom 
u iznosu od 1.800 bodova mijenja naziv i glasi „koordinator programa i 
prodaje“. 

 

 Za radno mjesto „suradnik prodaje i marketinga“ pod šifrom 05/02 mijenja se 
naziv radnog mjesta tako da glasi: „referent prodaje i marketinga“ te se mijenja 
osnovna plaća tog radnog mjesta tako da umjesto 1.500 bodova iznosi 1.400 
bodova. 

 

 Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine 
 
5. 

O  D  L  U  K  A 
br. 316-19/2019-NO 

 
Na osnovi članka 26. Izjave o osnivanju Rijeka sport d.o.o. daje se suglasnost 
direktoru Rijeka sporta d.o.o. da zaključi Sporazum o načinu podmirenja 
dospjelih potraživanja Rijeka sporta od Grada Rijeke u iznosu od 16.000.000,00 
kn, u tekstu Sporazuma koji je sastavni dio ove odluke. 
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