
 
 

 

 

Dana 15. lipnja 2020. godine održana je 35. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Nadzornog odbora  
3. Prijedlog Pravilnika o radu Tehnološko – edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodnog 

parka Torpedo“ 
4. Prijedlog Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora za proizvodne i proizvodno – uslužne 

djelatnosti Rujevica 
5. Prijedlog Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo 
6. Razno 

 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključi: 

 
 

Ad.1. Usvajanje dnevnog reda 
Odluka ad 1: 
1.1. Usvaja se predloženi dnevni red 35. sjednice NO RRA Porin. 

 
Ad.2. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora  

Odluka ad 2: 
2.1.   Verificiran je zapisnik s 34. sjednice Nadzornog odbora  

 
Ad.3. Prijedlog Pravilnika o radu Tehnološko – edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodnog 
parka Torpedo“ 

Odluka ad 3: 
Ad.3.1. Daje se suglasnost Upravi Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na prijedlog Pravilnika o radu 

Tehnološko – edukacijskog poduzetničkog inkubatora„Proizvodni park Torpedo“ prema tekstu 
koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.  

Ad. 3.2. Prijedlog Pravilnika o radu Tehnološko – edukacijskog poduzetničkog inkubatora„Proizvodni 
park Torpedo“ proslijedit će se Skupštini Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. radi donošenja.  

(Prilog 1) 
 
 

Ad.4. Prijedlog Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora za proizvodne i proizvodno – uslužne 
djelatnosti Rujevica 

Odluka ad 4 
4.1.  Daje se suglasnost Upravi Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na prijedlog Pravilnika o radu 

Poduzetničkog inkubatora za proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti Rujevica prema 
tekstu koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.  



 
 

 

 

4.2. Prijedlog Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora za proizvodne i proizvodno-uslužne 
djelatnosti Rujevica proslijedit će se Skupštini Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. radi 
donošenja.  

(Prilog 2) 

 
Ad.5. Prijedlog Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo 

Odluka ad 5 
5.1. Daje se suglasnost Upravi Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na prijedlog Pravilnika o radu 

Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo prema tekstu koji se prilaže ovoj odluci i 
čini njezin sastavni dio.  

5.2. Prijedlog Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo proslijedit će 
se Skupštini Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. radi donošenja.  

(Prilog 3) 

 
Ad.6. Razno 

Nije bilo odluka 
 
 
 
 
 
 
 


