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Na temelju čl. 264. Zakona o trgovačkim društvima  i  članku 36. Statuta Regionalne 
veletržnice Split d.d., održana je 3. sjednica Nadzornog odbora  

 

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA  

 

održane dana 15. lipnja 2020. godine u prostorijama društva na adresi Kamen, 4. gardijske 47, 
Split. Predsjednica Nadzornog odbora, zbog nemogućnosti dolaska, sjednici je prisustvovala 
putem telefonskog uređaja. 

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 14,00 sati, te sukladno pozivu preložila 
slijedeći dnevni red:  

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda 
2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice NO 
3. Financijski izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu  
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu 
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora za 2019. godinu 
6. Ponuda za obavljanje revizije financijskih izvještaja Regionalne veletržnice Split d.d. 

za 2020. godinu 
7. Prijedlog za izmjenu odnosno dopunu predmeta poslovanja Društva 
8. RDG za prvi kvartal 2020.godine   
9. 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 2. sjednice NO održane dana 21.travnja 2020.godine“ 
Odluka je jednoglasno usvojena. 
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Ad./3  Direktor Društva dostavio je članovima NO „Financijske izvještaje za godinu 
koja je završila 31.prosinca 2019. zajedno s izvješćem neovisnog revizora“. Prema Izvješću 
neovisnog revizora financijski izvještaji, koji uključuju: bilancu na dan 31. prosinca 2019. 
godine, RDG, izvještaj o promjenama na kapitalu i pripadajuće bilješke fer prezentiraju 
financijski položaj Društva i njegovu uspješnost sukladno Zakonu o računovodstvu i 
Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Financijski izvještaji za godinu koja je 
završila 31. prosinca 2019. zajedno s izvješćem neovisnog revizora su jednoglasno usvojeni. 

Ad./4  Direktor Društva dostavio je članovima NO Izvješće Uprave o poslovanju i 
stanju društva za 2019. godinu. Sukladno podacima iz Izvješća vidljivo je kako Društvo 
posljednjih godina pozitivno posluje, a tekuće obveze bilježe pad. Prema navedenim 
podacima razvidno je kako su svi koeficijenti likvidnosti  u pozitivnom trendu što ukazuje na 
stabilno poslovanje Društva. Istovremeno, redovnim podmirivanjem svojih obveza, 
koeficijent zaduženosti bilježi pad, dok koeficijent vlastitog financiranja raste. Nastavno na 
dostupne povijesne podatke Društvo je u 2011. godini poslovalo nerentabilno, dok je u 2012. 
godini ostvarilo pozitivne koeficijente rentabilnosti, te je zadržalo isti trend i u narednom 
razdoblju. Svi financijski pokazatelji ukazuju na činjenicu da su stvorene pretpostavke za 
unapređenje poslovanja. Iz RDG-a, a koji je sastavni dio Izvještaja Uprave o poslovanju i 
stanju Društva za 2019. godinu, evidentno je da je Društvo ostvarilo porast prihoda od 
prodaje, te da je u prethodnom razdoblju ostvarilo dobit. Izvješće Uprave o poslovanju i 
stanju Društva za 2019. godinu je jednoglasno usvojeno. 

Ad./5  Temeljem Izvješća neovisnog revizora, financijskih izvještaja za 2019. godinu 
i Izvještaja Uprave za 2019. godinu, a u skladu sa nadzorom rada Društva, Nadzorni odbor 
donio je Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu. Godišnji 
izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinu jednoglasno je usvojen. 

Ad./6  Članovi NO su jednoglasno donijeli odluku da se prihvaća „Ponuda za 
obavljanje revizije financijskih izvještaja Regionalne veletržnice Split d.d. za 2020. godinu“ 
od strane tvrtke KALIBOVIĆ I PARTNERI revizija i savjetovanje.  

Ad./7   Obzirom na ovu točku dnevnog reda, predložena je dopuna predmeta 
poslovanja, te sukladno tome izmjena Statuta Društva. Navedeno će se poslati Skupštini 
Društva na usvajanje. Isto tako, NO predlaže, obzirom da se predmet poslovanja Društva ne 
proširuje tako često, da se provjeri da li je možda potrebno ubaciti još neku djelatnost u 
predmet poslovanja. Nastavno na navedeno, članovi NO suglasni su s prijedlogom Izmjena i 
dopuna predmeta poslovanja Društva. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Ad./8  Uvidom u RDG za prva tri mjeseca tekuće godine vidljivo je kako su ukupni 
prihodi porasli u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, dok su rashodi 
poslovanja smanjeni. Iz istoga se može zaključiti kako je u prva tri mjeseca Društvo ostvarilo 
pozitivan rezultat. Najznačajnije smanjenje bilježi se na materijalnim troškovima i troškovima 
usluga. Isto tako, Direktor je obavijestio članove NO kako, s obzirom na Covid-19, slijedi 
neizvjesnije razdoblje. RDG za prvi kvartal 2020. godine je primljen na znanje.  
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Ad./9  Pod točkom „Razno“ nije bilo rasprave. 

Sjednica je završena u 15,00 sati. 

 

PREDSJEDNICA Nadzornog odbora 
        Mia Franić 

 


