
Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 2. redovne sjednice Nadzornog odbora REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK 
d.d. OSIJEK održane dana  23. veljače 2018. godine, s početkom u 12,00 sati, 

u prostorijama sjedišta Društva. 
 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 
- Silva Wendling, predsjednica 
- Darko Mundweil, član i 
- Dubravko Pichler, član. 

 
Zamjenik predsjednice Gezim Ramqaj i članica Edita Bukovac su svoje 
očitovanje o glasovanju dostavili pisanim putem, zbog loših vremenskih uvjeta. 
 
Ostali nazočni: 

- Ljerka Kujundžić, prokuristica Društva. 
 
Sjednicu otvara predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Silva Wendling i predlaže 
da se rad odvija po dnevnom redu. 
Jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

D n e v n i   r e d 
1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika s  Konstituirajuće 

sjednice Nadzornog odbora, održane dana 29. rujna 2017. godine; 
2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora Društva 

                  3.  Informacija o stanju Društva i očekivanim rezultatima poslovanja u  
                       2017. godini; 
                  4.  Razno. 

------------ 
Ad.1. Predsjednica poziva članove da iznesu svoje primjedbe na nacrt zapisnika 
s prethodne, konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora. 
         Primjedbi nije bilo te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
donesena sljedeća 

ODLUKA 
1. Usvaja se zapisnik s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora RVO d.d. 

Osijek, održane dana 29. rujna 2017. godine. 
2. Zapisnik s pripadajućim prilozima nakon potpisa i ovjere odlaže se u 

arhivu Društva. 
----------- 

 
Ad.2. Predsjednica Nadzornog odbora podsjeća članove da je nakon ostavke 
dosadašnje direktorice u lipnju 2017. godine, Društvo bez formalne Uprave. Na 
prijedlog Ministarstva poljoprivrede od 11. siječnja 2018. godine Centar za 
restrukturiranje i prodaju je dana 8. veljače 2018. godine donio Odluku o 
prihvaćanju informacije o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva. Uz 
prijedlog i odluku je dostavljen životopis kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta.   



Nakon pregleda dokumentacije te nacrta ugovora o radu i međusobnim pravima i 
obvezama, bez posebne rasprave, jednoglasno je donijeta sljedeća  
 

O D L U K A 
1. Davor Majić, dipl.oec. iz Koške, Braće Radića 18, OIB 85613864306 

imenuje se za člana Uprave – direktor Regionalne veletržnice Osijek d.d. 
Osijek na razdoblje od 5 (pet) godina.  

2. S imenovanim direktorom zaključit će se Ugovor o radu i međusobnim 
pravima i obvezama koji će u ime Regionalne veletržnice Osijek d.d. 
potpisati predsjednica Nadzornog odbora, s primjenom od 1. ožujka 2018. 
godine. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.    
 

                             --------- 
Ad.3. 
Na poziv predsjednice NO, informacije o trenutnom stanju u Društvu te 
očekivanim rezultatima poslovanja u 2017. godini iznosi prokuristica Društva  
Bez posebne rasprave utvrđuje se da je informacija o stanju Društva primljena k 
znanju. 
 
Ad.4.  
Na poziv članova Nadzornog odbora, na sjednicu pristupa imenovani član 
Uprave – direktor Društva, koji najavljuje da će do naredne skore sjednice 
pripremiti Plan poslovanja Društva za 2018. godinu.   

-------- 
Završeno u 12,25 sati 

 
 

    Zapisnik vodila                                                         Predsjednica NO 
Ljerka Kujundžić, mag.iur.                           Silva Wendling, univ.spec.admin.publ.           
  
                            

 


