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Na temelju čl. 264. Zakona o trgovačkim društvima  i  članku 36. Statuta Regionalne 
veletržnice Split d.d., održana je 2. sjednica Nadzornog odbora 

 

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 

 

održane dana 21. travnja 2020. godine putem konferencijske veze (telefonska sjednica) 

Nazočni članovi Nadzornog odbora:  

1. Mia Franić 
2. Mario Bašić 
3. Alen Lučić 

Ostali nazočni: 

1. Držislav Brčić 

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 12,30 sati, te sukladno pozivu 
predložila slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda 
2. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice NO  
3. Postupanje po Odluci Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje zaraze koronavirusom 

i Uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 
4. Stanje prometa i likvidnost 
5. Osmišljavanje modela drive-in tržnice 
6. Razno 

 

Ad./1 Predsjednica Nadzornog odbora utvrđuje da je predloženi dnevni red 
jednoglasno usvojen. 

Ad./2 S obzirom da nema primjedbi, predsjednica Nadzornog odbora predlaže da se 
donese odluka: „Usvaja se zapisnik sa 1. sjednice NO održane dana 21.02.2020. g.“. 
Odluka je jednoglasno usvojena. 

Ad./3 Direktor društva je obavijestio članove NO o postupanjima vezanim uz Odluku 
Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom i Upute i 
preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Redovno se lijepe obavijesti i 
obavještavaju kupci i zakupci o uputama Civilnog Stožera na prostoru Veletržnice o 
potrebnim radnjama za sprečavanje širenja virusa. Kako bi se izbjeglo širenje 
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koronavirusa i smanjio broj djelatnika na istom prostoru, radno vrijeme djelatnika je 
organizirano na način da se jedan tjedan radi od doma, a jedan tjedan na radnom mjestu.  
Jedna je djelatnica koja spada u rizičnu skupinu cijelo vrijeme doma. Prema 
informacijama Direktora i djelatnici i zakupci se trenutno maksimalno pridržavaju 
potrebnih mjera. Također, boksevi su tako raspoređeni i osmišljeni da nije upitno 
pridržavanje mjera, odnosno ima dovoljno prostora za socijalno distanciranje. Informacije 
o postupanju po Odluci stožera civilne zaštite RH za sprečavanje zaraze koronavirusom i 
Uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su primljene na znanje.  

Ad./4 Što se tiče prometa na Veletržnici, promet je u mjesecu ožujku smanjen, te se 
očekuje daljnje smanjenje prometa. Svi troškovi su smanjeni na minimalnu razinu. 
Direktor Društva je već duže vrijeme analizirao upravljanje komunalnim i bio otpadom, 
obzirom da je cijena odvoza otpada u posljednjih godinu dana dva puta poskupljela, te je 
slijedom toga potpisao novi ugovor sa davateljem usluge za prikupljanje otpada.  

Direktor Društva se obratio Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu gospodarstva i 
Ministarstvu financija da se razmotri mogućnost isplate potpore minimalne plaće onim 
poslodavcima koji se financiraju isključivo iz vlastitih sredstava, a ne iz proračuna RH, 
županije i jedinica lokalne samouprave, unatoč tome što imaju vlasničke udjele više od 
25%, no za sada nema pozitivnog odgovora. Naime, Ministarstvo gospodarstva donosi 
mjere za očuvanje radnih mjesta, ali nas kao tvrtku stavljaju u izuzeće na način da u novoj 
potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (covid – 
19), tzv. potpori za isplati minimalne plaće izuzimaju poslodavce čiji su osnivači 
Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave sa 25% ili više vlasničkih 
udjela.  

Informacije o stanju prometa i likvidnosti su primljene na znanje.  

Ad./5 Dogradonačelnik grada Splita je predložio da Društvo osmisli koncept drive – 
in tržnice. U tijeku je osmišljavanje koncepta za provedbu ideje kako bi se maksimalno 
održala razina prometa na Veletržnici. O daljnjim koracima Društvo će obavještavati 
članove NO. Informacija o osmišljavanju modela drive - tržnice je primljena na znanje.   

 Ad./6 Pod točkom „Razno“ nije bilo rasprave.  

Sjednica je završena u 13,00 sati.  

 

PREDSJEDNICA Nadzornog odbora 
        Mia Franić 

 


