
LIBURNIJA d.o.o.  

       Z A D A R 

 

 Zadar, 21. rujna 2021. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

  81. sjednice Nadzornog odbora  

 

 

Zbog izvanredne situacije izazvane epidemijom korona virusa, a sukladno odgovarajućim 

preporukama i uputama dana 21. rujna 2021. 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 sa 80. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25. 

lipnja 2021. godine  

 

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

do 30. lipnja 2021. godine 

 

 

 

 

Ad – 1 Verifikacija zapisnika  80. sjednice Nadzornog odbora održane  

            dana 25. lipnja 2021. godine 

 

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 80. sjednice Nadzornog odbora održane dana 

25. lipnja 2021. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali. 

 

 

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

            30. lipnja 2021. godine 

 

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

01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine.             

  



 2 

U uvjetima nastavka epidemije koronavirusa i tijekom 2021. godine, javni prijevoz putnika 

organizirao se sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. U razdoblju od 

siječnja do lipnja ove godine nije bilo obustave prometa, osim ograničenja broja putnika u 

vozilu sve do 28. svibnja 2021. godine. 

To je rezultiralo konstantnim padom prihoda od usluga prijevoza putnika u odnosu na 

predkriznu 2019. godinu, ali zahvaljujući pravovremenim isplatama potpora za očuvanje 

radnih mjesta u razdoblju do siječnja do lipnja 2021. godine ostvaren je pozitivan financijski 

rezultat u iznosu od 2.127.283 kn. U istom razdoblju 2020. godine zabilježen je gubitak u 

iznosu od 3.612.592 kn.  

 

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine iznose 26.629.783 kn, a u 

odnosu na isto razdoblje 2020. veći su za 43,3 %.  

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u odnosu na isto razdoblje 2020. 

veći za 8,7,%. 

 

Prihodi od prodaje usluga u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine u odnosu na isto 

razdoblje 2020. godine veći su za 9,0%. 

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od đačkih pokaznih karata koji su u razdoblju od  

siječnja do lipnja 2021. godine u odnosu na isto razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine 

veći za 24,0%.  

Prihodi od kupljenih voznih karata izvan autobusa bilježe povećanje od 29,5%, prihodi od 

voznih karata kupljenih u autobusu putem fiskalnih blagajni veći su za 12,9%, dok su prihodi 

od radničkih pokaznih karata manji za 3,2%, kao i prihodi od kupljenih voznih karata u 

autobusu koji bilježe smanjenje od 2,2%. 

 

Od ostalih prihoda od prodaje ističe se smanjenje prihoda od peronizacije i to za 19,3%, te 

prihoda od provizije za prodane vozne karte ostalih prijevoznika koji su manji za 14,5%. 

 

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine iznose 24.426.575 kn, a u 

odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji su za 10,2 %. 

 

 

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 2021. godine. 

 

Na isto nije bilo primjedbi. 

  

 

 

 

                  Predsjednik 

              Nadzornog odbora 

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


