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Z A P I S N I K 

  76. sjednice Nadzornog odbora  
 

 

Zbog izvanredne situacije izazvane epidemijom korona virusa, a sukladno odgovarajućim 

preporukama i uputama dana 11. rujna 2020. godine putem e-maila održana je sjednica 

Nadzornog odbora Liburnije d.o.o., a članovima Nadzornog odbora: 

  

1.  Ante Kalmeta – predsjednik,  

2.  Davor Klapan – zamjenik predsjednika, 

3.  Boris Frakin – član,  

4.  Mara Krpina Knežević – član,  

5.  Božidar Laća – član, predstavnik radnika,  

 

upućen je e-mailom dnevni red, prijedlozi odluka i materijali. 

  

  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

  

1. Verifikacija zapisnika 75. sjednice Nadzornog odbora održane dana 12. 

svibnja 2020. godine 

 

2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja  

do 30. lipnja 2020. godine 

 

3. Zahtjev za zaštitu prava radnika 

 

 

 

Ad – 1 Verifikacija zapisnika  75. sjednice Nadzornog odbora održane  

            dana 12. svibnja 2020. godine 
 

 

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 75. sjednice Nadzornog odbora održane dana 

12. svibnja 2020. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali. 
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Ad – 2 Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do  

            30. lipnja 2020. godine 

 

 

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 

01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.             

  

Prvu polovicu 2020. godine obilježila je epidemija koronavirusa koja se negativno odrazila na 

naše poslovanje zbog obavljanja djelatnosti koje su direktno ugrožene nastalim okolnostima.  

Liburnija d.o.o. Zadar je u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. ostvarila negativan financijski 

rezultat u iznosu od 4.063.411 kn. U istom razdoblju 2019. godine ostvaren je gubitak u 

iznosu od 1.430.809 kn.  

 

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 

2019. manji su za 43,8 %.  

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje. 

 

Zbog već spomenute epidemije koronavirusa u razdoblju od I-VI/2020. godine u odnosu na 

isto razdoblje 2019. godine svi prihodi od prodaje voznih karata bilježe smanjenje, pa su tako 

prihodi od kupljenih voznih karata u autobusu uključujući i vozne karte kupljene putem 

fiskalnih blagajni manji za 49,7%, prihodi od kupljenih voznih karata izvan autobusa manji su 

za 54,5%, prihodi od prodaje voznih karata za dvije vožnje manji su za 51,2%, a od pokaznih 

voznih karata zbog obustave školske nastave najveće smanjenje bilježe prihodi od đačkih 

pokaznih karata i to za 43,6%. 

 

Smanjenje prihoda od prodaje voznih karata za Zračnu luku iznosi 99,6% i to zbog potpune 

obustave letova za Zračnu luku Zadar. 

 

Zbog privremene obustave djelatnosti autobusnih kolodvora Zadar i Biograd na Moru u 

razdoblju od I-VI/2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od 

peronizacije bilježe smanjenje od 40,5%, prihodi od provizije za prodane vozne karte ostalih 

prijevoznika manji su za 56,1%, a prihodi od kolodvorskih usluga za 58,0%. 

 

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 

2019. godine manji su za 31,5 %. 

 

 

Jednoglasno se donosi sljedeći                     

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Nadzorni odbor je raspravio Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 

 

Na isto nije bilo primjedbi. 
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Ad – 3 Zahtjev za zaštitu prava radnika 

 

 

Dana 26. lipnja 2020. godine radnik Niko Zekić iz Slivnice, Ulica II  89a, 23242 Posedarje, 

OIB 57762726331 uputio je zahtjev za zaštitu prava zbog umanjenja plaće za svibanj 2020. 

godine.  

Imenovani radnik radi u Liburniji d.o.o. na radnom mjestu „pomoćnik direktora za tehnička 

pitanja“. 

 

Zbog iznimno teške situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa, Uprava Liburnije d.o.o. 

je dana 27. travnja 2020. godine donijela odluku br. 01-270/20, a koja točkom III. određuje da 

„radnicima kojima osnovna neto plaća prelazi iznos od 4.000,00 kuna, a kojima je za vrijeme 

trajanja izvanrednih mjera onemogućeno obavljanje poslova i radnih zadataka biti će isplaćen 

iznos od 4.000,00 kuna neto“, a kojom je obuhvaćen i imenovani radnik. 

 

Jednoglasno se donosi sljedeća 

 

O D L U K A  

 

 

Odbija se zahtjev za zaštitu prava radnika Nike Zekića iz Slivnice, Ulica II  89a, 23242 

Posedarje, OIB 57762726331 od 26. lipnja 2020. godine kao neosnovan. 

 

 

 

 

 

                     Predsjednik 

                  Nadzornog odbora 

                      Ante Kalmeta, dipl.oec., v.r. 


