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       Z A D A R 

 

 Zadar, 01. rujna 2022. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

  87. sjednice Nadzornog odbora  

 

 

Sjednica se održava dana 01. rujna 2022. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s 

početkom u 11.30 sati. 

 

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog  odbora i to: 

 

1.  Ante Kalmeta – predsjednik,  

2.  Davor Klapan – zamjenik predsjednika,  

3.  Boris Frakin– član, 

4.  Mara Krpina Knežević – član, 

5.  Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,  

te Edvin Šimunov – direktor. 

  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija zapisnika 85. i 86. sjednice Nadzornog odbora  

         održanih dana 31. svibnja i 20. lipnja 2022. godine 

 

2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

 

3. Razno  

 

 

 

 

Ad – 1 Verifikacija zapisnika  85. i 86. sjednice Nadzornog odbora održanih dana  

            31. svibnja i 20. lipnja 2022. godine 

 

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnike 85. i 86. sjednice Nadzornog odbora 

održanih dana 31. svibnja i 20. lipnja 2022. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi iste 

su i verificirali. 

 

 

Ad – 2 Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

 

Direktor izvještava nazočne o financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 

2021. do 30. lipnja 2022. godine.             
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Tijekom 2022. godine Društvo i dalje osjeća posljedice epidemije koronavirusa zbog čega 

prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine nisu dosegli razinu koja je bila 

pretkrizne 2019. godine. 

 

Zbog izostanka prava na korištenje potpora za očuvanje radnih mjesta koje su u prvoj 

polovini 2021. godine isplaćene u iznosu od 8.104.155 kn, u razdoblju od siječnja do lipnja 

2022. godine ostvaren je gubitak poslovanja u iznosu od 5.668.068 kn. U istom razdoblju 

2021. godine ostvarena je dobit u iznosu od 2.127.283 kn. 

Kako bi se očuvala likvidnost i stabilnost poslovanja Društvo se dodatno zadužilo na iznos od 

10.000.000 kn, pa je tako dana 27. lipnja 2022. godine između OTP banke d.d., Liburnije 

d.o.o. i Grada Zadra sklopljen Ugovor o revolving kreditu reg. br. 1831/22 uz mogućnost 

sukcesivnog povrata do 27. lipnja 2023. godine. Za isto je odobreno jamstvo Grada Zadra. 

 

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine iznose 21.142.104 kn, a u 

odnosu na isto razdoblje 2021. manji su za 20,6 %.  

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u odnosu na isto razdoblje 2021. 

veći za 39,5 %, a u odnosu na isto razdoblje predkrizne 2019. godine manji su za 18,4 %.    

 

Najveći dio prihoda ostvaren je kod prihoda od đačkih pokaznih karata koji su u razdoblju od 

siječnja do lipnja 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći za 33,5%.  

Prihodi od kupljenih karata u autobusu povećani su za 30,2%, prihodi od kupljenih karata za 

duplu vožnju veći su za 26,5%, prihodi od radničkih pokaznih karata veći su za 9,3%, a 

prihodi od pokaznih karata za umirovljenike veći su za 4,6%. 

 

Prihodi od ugovorenih vožnji u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine u odnosu na isto 

razdoblje 2021. godine veći su za 218.030 kn, a prihodi od posebnih-izvanrednih vožnji 

bilježe povećanje za 201.113 kn. 

 

Prihodi od prodaje karata za Zračnu luku u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine 

iznose 792.240 i znatno su povećani u odnosu na isto razdoblje 2021. godine i to za 756.720 

kn.  

 

Također su povećani svi prihodi koje ostvarujemo od obavljanja usluga na kolodvoru, pa su 

tako prihodi od peronizacije u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine u odnosu na isto 

razdoblje 2021. veći za 48,7%, prihodi od provizije za prodane karte ostalih prijevoznika veći 

su za 79,7%, a prihodi od kolodvorskih usluga za 60,0%. 

 

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine iznose 26.757.038 kn, a  u 

odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 9,5%. Najveći porast troškova zabilježen 

kod troškova goriva koji su u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine u odnosu na isto 

razdoblje 2021. godine veći za 63,2%, odnosno neto za 2.777.003 kn. 

 

Jednoglasno se donosi sljedeći                     

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Nadzorni odbor je raspravio Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine. 

 

Na isto nije bilo primjedbi. 
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Ad – 3 Razno 

 

Direktor izvještava nazočne kako je dana 30. svibnja 2022. godine istekao mandat članu 

Nadzornog odbora - predstavniku radnika Božidaru Laći, te je temeljem članka 164. Zakona o 

radu izabran novi predstavnik radnika Marin Sikirić. 

  

U sklopu projekta „Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o.“, referentne oznake 

poziva: KK.07.4.2.29.0007. koji sufinancira Europska unija iz Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija proveden je postupak javne nabave 21 diesel autobusa - od toga šest 

gradskih niskopodnih (12m), dvanaest prigradskih visokopodnih (12m), jednog prigradskog 

visokopodnog s podiznom rampom za invalide (12m) i dva prigradska visokopodna autobusa 

(15m). 

Do sada je isporučeno dvanaest prigradskih visokopodnih autobusa (12m) i jedan prigradski 

visokopodni autobus s podiznom rampom za invalide (12m). 

Krajem rujna odnosno listopada 2022. godine očekuje se isporuka preostalih autobusa - šest 

gradskih niskopodnih i dva prigradska visokopodna (15 m). 

 

Što se tiče sustava ticketinga, direktor izvještava nazočne kako je u ovom trenutku 85% 

autobusa opremljeno elektronskom naplatom karata, te je započeto postavljanje ekrana za 

najave dolaska vozila na stajalištima/u vozilima, kao i testiranje mobilne aplikacije.  

 

 

 

                       Predsjednik 

                   Nadzornog odbora 

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


