
 
 

U Pazinu, dana 30. srpnja 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

           sa 7. Sjednice Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o. održane dana 30. 

srpnja 2015. godine s početkom u 08:30 sati. Sjednici su prisustvovali članovi 

Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mate Jurić, 

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora, Sandi Blagonić, član Nadzornog 

odbora, Armando Lušetić, Direktor – član Uprave Pazin Sport d.o.o. i Samanta 

Grizila, Računovodstvo Pazin Sport d.o.o.      

 Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje 

pravovaljanih zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po 

predloženom dnevnom redu.          

 Za zapisničara po sjednici Nadzornog odbora postavlja se Samanta 

Grizila. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. Sjednice Nadzornog odbora 

2. Izvještavanje o tijeku poslova, prihoda i stanja društva za razdoblje 

siječanj – lipanj 2015. godine 

3. Razno, prema potrebi. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika 

Sjednice.  

Ad-1 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 6. Sjednice Nadzornog odbora Pazin 

Sport d.o.o. 

Ad-2 



 
 

Kod druge točke Dnevnog reda, Uprava izvješćuje Nadzorni odbor o 

tijeku poslova, odnosno prihodima i stanju društva za razdoblje siječanj – lipanj 

2015. godine prema pripremljenim financijskim podacima za navedeno 

razdoblje. Ukupni planirani prihodi za 2015. godinu iznose 1.200.047,20 kn, od 

čega je 398.729,57 kn ukupnih prihoda ostvareno za razdoblje siječanj – lipanj 

2015. godine, što je 33% u odnosu na planirano za cijelu godinu. Također, daje 

se prikaz planiranih i ostvarenih rashoda, gdje su planirani rashodi za 2015. 

godinu 1.160.022,00 kn, od čega je 386.970,70 kn ukupnih rashoda ostvareno za 

razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine, što je 33% u odnosu na planirano za 

cijelu godinu. Za promatrano razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine ukupni 

prihodi iznose 398.729,57 kn, dok ukupni rashodi iznose 386.970,70 kn. Kao u 

prvom promatranom razdoblju – siječanj – ožujak, tako i u razdoblju siječanj – 

lipanj, primjetan je trend ostvarenja većih prihoda u odnosu na rashode. 

Ad-3 

Kod treće točke Dnevnog reda, nema pitanja niti konstatacija.  

 

Sjednica je završila u 09:00 sati. 

 

Zapisničar                                                                               

Samanta Grizila                                                                      

 

Predsjednik Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o. 

Lucijan Ujčić, v. r. 


