Dana 20. svibnja 2020. godine održana je 34. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa 33. elektroničke sjednice Nadzornog odbora
3. Izvješće Uprave o stanju u RRA Porin uslijed opće krize uzrokovane pandemijom
4. Informacije Uprave o potencijalnim EBRD sredstvima
5. Informacija Uprave o izjavi o fiskalnoj odgovornosti
6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
7. Analiza izvršenja zaključaka Nadzornog odbora (donesenih na 30.-33. sjednici)
8. Informacije o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološkoedukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo
9. Razno
9.1. Mjere pomoći poduzetnicima Grada Rijeke
9.2. Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključi:
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Odluka ad 1:
1.1.
Usvaja se predloženi dnevni red 34. sjednice NO RRA Porin.
Ad 2. Verifikacija zapisnika s 33. elektroničke sjednice Nadzornog odbora
Odluka ad 2:
1.1.
Verificiran je zapisnik s 33. elektroničke sjednice Nadzornog odbora
Ad 3. Izvješće Uprave o stanju u RRA Porin uslijed opće krize uzrokovane pandemijom
Odluka ad 3:
3.1.
Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju u RRA Porin uslijed opće krize uzrokovane pandemijom.
3.2.
Bilješke Uprave o aktualnom stanju u RRA Porin na dan 14.05.2020. i tablični prikaz očekivanih
priljeva iz EU projekata do rujna 2020. godne prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.
(Prilog 1)
Ad 4. Informacije Uprave o potencijalnim EBRD sredstvima
Zaključak Ad. 4:
4.1.
Primaju se na znanje Informacije Uprave o potencijalnim EBRD sredstvima te se pisani
materijal „Tablica osnovnih financijskih sredstava“ prilaže ovom zapisniku te čini njegov
sastavni dio.
(Prilog 2)
4.2.

Proslijedit će se Tablica osnovnih financijskih sredstava trgovačkom društvu Poslovni sustavi
d.o.o.

4.3.

Uprava RRA Porin dužna je Nadzorni odbor izvještavati o svim daljnjim koracima koji se
namjeravaju poduzeti po pitanju dobivanja potencijalnih EBRD sredstava.

Ad.5. Informacija Uprave o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti
Zaključak ad 5:
5.1.
Prima se na znanje Informacija Uprave o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.
Ad.6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Odluka ad 6:
6.1.
Daje se prethodna suglasnost Upravi Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na prijedlog
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta prema
priloženom tekstu.
(Prilog 3)
Ad.7. Analiza izvršenja zaključaka Nadzornog odbora (donesenih na 30.-33. sjednici)
Zaključak ad 7:
7.1.
Prima se na znanje Analiza izvršenja zaključaka Nadzornog odbora (donesenih na 30.-33.
sjednici) te se dokument prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
(Prilog 4)
Ad. 8. Informacije o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski
poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo
Zaključak ad 8:
8.1.
Prihvaća se Informacija o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u
Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo.
Ad 9. Razno
9.1. Mjere pomoći poduzetnicima Grada Rijeke
Nije bilo odluka
9.1. Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
Nije bilo odluka

