PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Šenol Selimović,
Miroslav Grgić, Mario Raguž
ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog
odbora
IZVADAK IZ ZAPISNIKA
29. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 21. prosinca 2016. godine

Dnevni red:
(1) Davanje suglasnosti v. d. Glavnog ravnatelja HRT-a za izbor neovisnog revizora za
reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2016., temeljem provedenog javnog natječaja
(članak 19. stavak 1. točka 18. Statuta HRT-a)
ODLUKA

(1) Daje se suglasnost v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a na Odluku o odabiru br. 58/16 za izbor
neovisnog revizora za reviziju financijski izvješća HRT-a za 2016. godinu, temeljem provedenog
javnog natječaja i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem Audit d.o.o., Baštijanova 52a,
Zagreb.

(2) Zadužuje se Revizorski odbor da s posebnom pozornošću prati dinamiku revizijskih radnji
izabranog neovisnog revizora te inzistira na poštivanju svih rokova i traženih uvjete kao i na
primjeni novih međunarodnih revizijskih standarda o obvezi da se jednom godišnje neovisni
revizor sastane s Revizorski odborom bez prisustva poslovodnih tijela.

(3) Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.
Predložena Odluka pod točkom 1. Dnevnog reda usvojen je jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(2) Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s
općim uvjetima za 2017. godinu i Odluku o agencijskim popustima i bonusima za 2017.
godinu
ODLUKA

(1) Daje se prethodna suglasnost na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za
2017. godinu i Odluku o agencijskim popustima i bonusima za 2017. godinu.
(2) Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ove Odluke.

(3) Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja
Predložena Odluka pod točkom 2. Dnevnog reda usvojen je jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(3) Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na
javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2016. godine

Z A K LJ U Č A K
(1) Prihvaća se Izvješće RJ Interna revizija broj: IR-JS-11/2016 o provedenom nadzoru
računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI
2016. godine .
(2) Nadzorni odbor izražava zadovoljstvo da je postignut značajan napredak i transparentnost u
računovodstvenom odvajanju prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost.
(3) Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.
Predloženi Zaključak pod točkom 3. Dnevnog reda je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)
NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednica
Anja Šovagović Despot, v.r.

