U Pazinu, dana 06. listopada 2015. godine
ZAPISNIK
sa 8. Sjednice Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o. održane dana 05.
listopada 2015. godine s početkom u 14:00 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.
DNEVNI

RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. Sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještavanje o tijeku poslova, prihoda i stanja društva za razdoblje
siječanj – rujan 2015. godine
3. Razno, prema potrebi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika
Sjednice.
Ad-1
Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 7. 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 – rujan
2015. godine prema pripremljenim financijskim podacima za navedeno
razdoblje. Ukupni planirani prihodi za 2015. godinu iznose 1.200.047,20 kn, od
čega je 561.162,94 kn ukupnih prihoda ostvareno za razdoblje siječanj – rujan
2015. godine, što je 47% 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 504.340,45 kn ukupnih rashoda ostvareno za

razdoblje siječanj – rujan 2015. godine, što je 43% u odnosu na planirano za
cijelu godinu. Za promatrano razdoblje siječanj – rujan 2015. godine ukupni
prihodi iznose 561.162,94 kn, dok ukupni rashodi iznose 504.340,45 kn. Kao u
prethodnim promatranim razdobljima, primjetan je trend ostvarenja većih
prihoda u odnosu na rashode. Postavlja se pitanje da li će se ostvariti planirani
prihodi i rashodi, te kakav se financijski rezultat očekuje za 2015. godinu,
obzirom da je do kraja rujna ostvareno oko 50 % planiranih prihoda i rashoda,
na što predstavnici društva odgovaraju kako će se zasigurno ostvariti pozitivan
financijski rezultat, kao za 2014. godinu uostalom, te da se možda neće ostvariti
točni planirani prihodi i rashodi, budući da je društvo osnovano tijekom 2014. i
po prvi puta je planiralo za 2015. godinu. Ona će biti temelj za planiranja u
idućim godinama.
Ad-3
Kod treće točke Dnevnog reda, Sandi Blagonić izražava nezadovoljstvo
time što se u prostorima Školsko – gradske sportske dvorane nije planirao
prostor za teretanu, kojeg je sada vrlo teško uklopiti, eventualno se može
planirati u nekim budućim projektima. Uprava društva koristi sjednicu kako bi
izvijestila o tijeku i ostvarenjima na projektu Sportsko rekreacijski centar u
Pazinu. Prikazuje se Idejno rješenje za navedeni projekt, sa osvrtom na sve
ponude koje će projekt nuditi sportašima i građanima, kao i financijski plan
projekta, a koji se namjerava kandidirati iz Mjere 7 Fonda za ruralni razvoj.
Nadzorni odbor izražava zadovoljstvo predstavljenim programa, kojim se
nastoje zadovoljiti potrebe što većeg broja korisnika – od sportaša, udruga,
rekreativaca, odgojno – obrazovnih institucija do svih građana Pazina i okolice.
Sjednica je završila u 15:00 sati.
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