
 
 

 

 

Dana 23. srpnja 2021. godine održana je 43. sjednica Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. 
te su na sjednici donesene sljedeće odluke: 

 
Ad.1. Usvajanje dnevnog reda 

 
Odluka ad 1: 

 
1.1. Usvaja se predloženi dnevni red 43. sjednice NO RRA Porin. 

 
Ad.2. Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Nadzornog odbora  
 
Odluka ad 2: 

 
1.1. Verificira se zapisnik sa 42. sjednice Nadzornog odbora. 

 
Ad. 3. Analiza izvršenja zaključaka Nadzornog odbora (41.-42. sjednica) 
 
Zaključak ad 3: 
 
3.1. Prima se na znanje  Analiza zaključaka Nadzornog odbora (sjednica 41.-42. sjednica). 
 

Ad. 4. Izvješće o provedbi godišnjeg programa i rada za 2020. godinu 
 
Odluka ad 4:  
 
4.1. Usvaja se Izvješće o provedbi godišnjeg programa i radu trgovačkog društva Riječka razvojna agencija 
Porin d.o.o. za 2020. godinu prema priloženom tekstu.  
 

Ad.5.  Izvješće o provedbi financijskog plana za 2020. godinu 
Odluka ad 5:  
 
5.1. Usvaja se Izvješće o provedbi financijskog plana trgovačkog društva Riječke razvojne agencije Porin 
d.o.o za 2020. godinu prema priloženom tekstu.  
 
Ad.6. Prvo izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa 2021. do 2022. 

godine 
 
Zaključak ad 6: 
 
6.1.  Prima se na znanje Prvo izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa 

2021. do 2022. Godine. 



 
 

 

 

 
Ad. 7. Šestomjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju trgovačkog društva Riječka razvojna agencija Porin 

d.o.o. u 2021. godini (1.1.2021.-30.6.2021.) 
 

Odluka ad 7: 
 
7.1. Usvaja se Šestomjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju trgovačkog društva Riječka razvojna agencija 

Porin d.o.o. u 2021. godini (1.1.2021.-30.6.2021.) prema priloženom tekstu. 
Ad. 8. Informacije o održanoj sjednici Skupštine dana 10.5.2021. godine 
 
Zaključak ad 8:  
 
8.1. Primaju se na znanje informacije o održanoj sjednici Skupštine dana 10.5.2021. godine prema 
priloženom tekstu. 
Ad. 9. 1. izmjene Plana nabave za 2021. godinu 
 
Odluka ad 9: 
 
9.1. Usvajaju se 1. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu prema priloženom tekstu. 
 
Ad. 10. Razno 
 
Nije bilo odluka 


