
Nadzorni odbor trgovačkog društva Tržnica d.o.o. 

 

I Z V J E Š Ć E 

o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva 

TRŽNICA d.o.o. Osijek u 2013. godini 

 

Članovi Nadzornog odbora  u razdoblju 1. siječnja do 28. veljače 2013. godine prema Odluci Skupštine 

Tržnice d.o.o. Nadzorni odbor je u sastavu koji čine: 

 1. Zvjezdana Tuma-Pavlov, dipl.iur., predsjednica 

 2. Mijo Rončević, zamjenik predsjednice 

 3. Zlatko Bebek, član 

 4. Ivan Hampovčan, dipl.iur., član – predstavnik Općine Antunovac 

 5. Milodrag Opačak, član-predstavnik radnika 

od 28. veljače od 18. lipnja 2013. godine na temelju ostavke člana Nadzornog odbora, gospodina Mije 

Rončevića i prema Odluci Skupštine Tržnice d.o.o. Nadzorni odbor je u sastavu koji čine: 

1. Zvjezdana Tuma- Pavlov, dipl.iur., predsjednica 

2. Zlatko Bebek, član 

3. Ivan Hampovčan, dipl.iur., član 

4. Milodrag Opačak, član-predstavnik radnika 

od 18. lipnja do 30. prosinca 2013. godine prema Odluci Skupštine Tržnice d.o.o. Nadzorni odbor je u 

sastavu koji čine: 

1. Mr.sc. Drago Šerić, predsjednik 

2. Dr.sc. Krunoslav Karalić, dipl.ing., zamjenik predsjednika 

3. Frano Barać, član 

4. Ivan Hampovčan, dipl.iur., član 

5. Milodrag Opačak, član- predstavnik radnika 

a od 30. do 31. prosinca 2013. godine na zahtjev člana Nadzornog odbora, gospodina Krunoslava 

Karalića i prema Odluci Skupštine Tržnice d.o.o. Nadzorni odbor je u sastavu koji čine: 

1. Mr.sc. Drago Šerić, predsjednik 

2. Frano Barać, zamjenik predsjednika 

3. Dr.sc. Ivančica Jurčević Agić, prof., član 



4. Ivan Hampovčan, dipl.iur., član 

5. Milodrag Opačak, član – predstavnik radnika 

U navedenom razdoblju Nadzorni odbor je kontinuirano vršio nadziranje vođenja poslova Društva i to 

neposrednim uvidom u poslovne knjige i dokumente Društva te dobivanjem pravodobnih i istinitih 

Izvješća od strane Uprave Društva o stanju Društva općenito kao i o pojedinim poslovima i radnjama 

važnim za položaj Društva. 

Izvješća određena zakonom te ostala izvješća važna za rad Nadzornog odbora Uprava Društva 

dostavljala je Nadzornom odboru u propisanom odnosno primjerenim rokovima, tako da je Nadzorni 

odbor mogao odlučivati o svakom pojedinom pitanju. 

Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2013. godine održao 10 sjednica na kojima je razmatrao i donio 

niz važnih odluka za poslovanje trgovačkog društva među kojima su najvažnije: 

-              donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća o poslovanju Društva u 2012. godini; 

-              donošenje odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup za sezonu 2013/14. godine i to za    

               voće, povrće, presadnice i cvijeće te za obrtnike – štandove, klupe i kioske; 

-              donošenje odluke o raspoređivanju dobiti ; 

-              donošenje odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup prodajnih mjesta klupa i rashladnih 

              vitrina za sezonu 2013/14. godinu; 

-              donošenje odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup za sezonu 2013/14. godine za Sajam 

               automobila; 

-              donošenje odluke o opozivu člana Uprave; 

-              donošenje odluke o imenovanju člana Uprave; 

-              donošenje odluke o otkazivanju ugovora o medijskom oglašavanju, poslovnoj suradnji, 

              obavljanju djelatnosti, reklami, sponzorstvu i sl.; 

-              odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi za sklapanje ugovora o kratkoročnoj 

              pozajmici s Gradom Osijekom radi održavanja tekuće likvidnosti; 

-             donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 

              Pravilnika o radu; 

-             donošenje odluke o subvencioniranju nabave fiskalnih blagajni zakupcima prodajnih mjesta – 

              kiosaka, štandova i klupa na tržnicama na malo te zakupcima tržnog prostora na Sajmu 

              automobila; 



-              odluka o izmjeni odluke o cijenama i načinu davanja u zakup tržnog prostora na Sajmu 

               automobila za sezonu 2013/14. godinu; 

-              donošenje odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup prodajnih mjesta (kiosaka i    

                skladišta) za skladištenje robe; 

-              donošenje odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup prodajnih mjesta (klupa i kiosaka) za 

               sezonu 2013/14. godine na tržnici Donji grad i 

-              donošenje odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup prodajnih mjesta – klupa i   

               rashladnih vitrina za sezonu 2014/15. godine 

Osim na sjednicama predsjednica i članovi Nadzornog odbora su i neposrednim, pojedinačnim 

kontaktima s direktorom dobivali informacije o svim aktivnostima trgovačkog društva tijekom godine.  

Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim 

knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje. 

Slijedom navedenog Nadzorni odbor Tržnice d.o.o. Osijek zaključio je da trgovačko društvo Tržnica 

d.o.o. Osijek u svom poslovanju djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim 

aktima Društva i odlukama Skupštine. 

Datumi održanih sjednica: 17. siječnja; 27. ožujka; 22. svibnja; 18. lipnja; 8. srpnja; 9. srpnja; 2. 

kolovoza; 16. rujna; 30. listopada i 20. prosinca 2013. godine. 


