
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvanredna glavna skupština Banke 
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PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 
UPRAVA BANKE 
 
 
 
 
 
Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka   
277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 33_20 sjednici, održanoj                                  
30. prosinca 2020., donijela 
 
 
 
 

O D L U K U 
o sazivu Izvanredne glavne skupštine  

 
 

Privredne banke Zagreb d.d. , Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati 15. veljače 
2021., s početkom u 11,00 sati , u konferencijskoj dvorani hotela Hilton Garden Inn u 
Zagrebu, Radnička cesta 21, 8. kat. 

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći 

 
 

D N E V N I   R E D 
 
1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne 

banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019.  

 

….. 

 

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke 
Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 16. veljače 2021. na istom mjestu, u isto vrijeme 
i s istim dnevnim redom. 
 
U slučaju da nakon sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke nastupe okolnosti vezane 
uz pandemiju uzrokovanu virusom SARS – CoV-2 ili bilo koje druge elementarne nepogode, 
a zbog kojih održavanje Izvanredne glavne skupštine Banke bude nemoguće, Uprava Banke 
će donijeti odluku o njezinu opozivu. 

 
 
 
 

        Dinko Luci ć, v.r.  

predsjednik Uprave Banke 

 

U Zagrebu, 30. prosinca 2020. 

Broj: UB_33_20/2 



 
__________________________________________________________ 

 
 

 

Točka 1. 
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA  

 
Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), 
Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 15. veljače 2021. donijela 
sljedeću 
 
 
 
 

 
O D L U K U 

o odobrenju Izvješ ća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke 
Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019.  

 

 
I. 

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke 
Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019. 
 

II. 

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za 
poslovnu godinu 2019., zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća, prilaže se ovoj 
Odluci i čini njezin sastavni dio. 
 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 

 

  predsjednik Glavne skupštine  

 

 
U Zagrebu, 15. veljače 2021. 
Broj: IGS_1_21/1 
 
 
 
 

................ 
 
Obrazloženje prijedloga Odluke:    
 
U skladu s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor dužni su 
jednom godišnje sastaviti jasno i razumljivo izvješće o svim primicima koje je društvo isplatilo 
članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.  



 
__________________________________________________________ 

 
 

 

U skladu s navedenim, Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za 
poslovnu godinu 2019. (dalje u tekstu: Izvješće) strukturirano je u dva dijela. 
 
I. dio Izvješća daje opće informacije, odnosno prezentira strukturalne komponente primitaka 
članova Nadzornog odbora i Uprave Banke, i sustav poticaja za 2019. za predsjednika i 
članove Uprave Banke. 
 
II. dio Izvješća daje Kvantitativne podatke – podatke o svim primicima koji su isplaćeni u i za 
poslovnu godinu 2019. Podaci se odnose na svakog člana Nadzornog odbora i Uprave 
Banke (uz navođenje imena i prezimena) koji su obavljali tu funkciju tijekom 2019., kao i na 
svakog bivšeg člana Nadzornog odbora i Uprave, a uključuje barem sljedeće informacije: 

• sve fiksne i varijabilne dijelove primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, 
objašnjenje kako su usklađeni s važećom politikom primitaka, uključujući način na koji 
podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te 
uspješnosti; (za članove Uprave fiksni primici su raščlanjeni na način da su prikazani 
fiksni primici s doprinosima (1. i 2. stup, porezi i prirezi na fiksne primitke, varijabilni 
primici su raščlanjeni u skladu s primjenjivim planom isplate) 

• broj dionica (neodgođenih i odgođenih) na koje ima pravo svaki član Uprave Banke 

• usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Banke i prosječnih 
primitaka zaposlenika, itd. 

 
Izvješće o primicima ispituje revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća Banke. BDO 
Croatia d.o.o. je izvješće ispitao i sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o 
primicima sastavljeno u skladu s zakonskim odredbama, a koje Izvješće revizora je priloženo 
Izvješću o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019. 
 
Nakon što Izvanredna glavna skupština Banke odobri Izvješće o primicima članova 
Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019., sukladno odredbama članka 
276. a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog 
odbora Banke za 2019. godinu i Izvješće revizora bit će besplatno dostupni na mrežnim 
stranicama Banke, u razdoblju od 10 godina. 
 
Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019. 
se prilaže i objavljuje zajedno s prijedlogom Odluke. 
 
 



 

Tel: +385 1 2395 741 
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Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o 
primicima za banku PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb 
 

Predmet ispitivanja 

Temeljem odredbi specificiranih u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima 
primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“) i ugovora zaključenog s bankom PRIVREDNA 
BANKA ZAGREB d.d., Zagreb („Banka”), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja 
priloženog Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za 
poslovnu godinu - 2019. („Izvješće o primicima”) kojeg su pripremili Uprava i Nadzorni odbor Banke, 
a u kojem su objavljeni svi primici koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom 
i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom financijske godine koja je završila 31. prosinca 
2019. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku 
neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.  

Osnova pripreme 

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama 
stavaka 1. i 2. članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima. 

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora 

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za sadržaj i prezentaciju Izvješća o primicima pripremljenog u 
skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i za takve interne kontrole za koje Uprava 
utvrdi da su neophodne kako bi se omogućilo pripremanje Izvješća o primicima bez materijalno 
značajnih grešaka, bilo zbog prijevare ili pogreške.  

Uprava Banke odgovorna je za mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima 
kao i izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme 
Izvješća. 

Odgovornost praktičara 

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, temeljeno na obavljenom radu i prikupljenim 
dokazima, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o 
ispitivanju Izvješća o primicima. Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja izvršen je u 
skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen) kojeg je izdao 
Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB). Standard zahtijeva da 
planiramo i izvršimo angažman te prikupimo dostatne prikladne dokaze na osnovu kojih možemo 
formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima pripremljeno, u svim značajnim odrednicama, 
sukladno Izvještajnim zahtjevima. 

Postupali smo u skladu sa zahtjevima za neovisnost i etičkim zahtjevima Etičkog kodeksa za 
profesionalne računovođe koje je izdao Međunarodni odbor za etiku za računovođe koji se temelji na 
temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetencije i pažnje, povjerljivosti i 
profesionalnog ponašanja. 

BDO Croatia d.o.o. posluje u skladu s međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1) i 
održava sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke 
u pogledu pridržavanja etičkih zahtjeva profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i 
regulatornih zahtjeva. 

Postupci za prikupljanje dokaza u svrhu angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja su više 
ograničeni nego što je to slučaj kada se daje razumno uvjerenje i stoga se izražava značajno niža 
razina uvjerenja nego u slučaju razumnog uvjerenja ili revizije. Naš angažman nije uključivao reviziju 
ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono 
sastavljeno. Vjerujemo da su dokazi koje smo stekli dovoljni i prikladni za pružanje osnove za naš 
zaključak. Priroda i opseg našeg rada određeni su na temelju procjene rizika i naše profesionalne 
prosudbe ostvarene u svrhu dobivanja ograničenog uvjerenja i ne uključuju mišljenje o prikladnosti 
primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora. 
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U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke: 
• Upite odgovornim osobama radi razumijevanja politike primitaka i procedura vezanih za 

pripremu Izvješća o primicima, kao i upite u vezi s točnošću objava u Izvješću o primicima, 
• Razumijevanje internih kontrola, procesa i sustava Društva uspostavljenih za pripremu 

Izvješća o primicima, 
• Usporedba imena osoba upisanih u sudski registar s imenima osoba navedenih u Izvješću o 

primicima kao sadašnji i bivši članovi Uprave i Nadzornog odbora tijekom financijske godine 
koja je završila 31. prosinca 2019., 

• Usklada, na uzorku, ulaznih podataka objavljenih u lzvješću o primicima s popratnom 
dokumentacijom dostavljenom od strane Banke, te 

• Čitanje lzvješća o primicima i potvrđivanje prezentacije u skladu s člankom 272.r Zakona o 
trgovačkim društvima. 

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima 

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i 
kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti pri interpretaciji kvalitativnih 
kriterija nagrađivanja, kao i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice 
vezano za naknadno praćenje rizika za varijabilne primitke), moguće su različite prihvatljive 
metodologije mjerenja ostvarenja individualnih ciljeva te naknadnog praćenje rizika. Nadalje, u 
pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog 
uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; objašnjenje kako su se radnički primici 
uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun. 

Izjava Uprave i Nadzornog odbora 

Uprava i Nadzorni odbor Banke izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2019. godinu točno i potpuno 
te da sadrži sve odredbe Izvještajnih zahtjeva. 

Zaključak 

Na temelju obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost, a što bi 
uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2019. godinu nije sastavljeno na način da sadrži 
podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima. 
 
Ovaj zaključak je formiran na osnovi, i podložan je inherentnim ograničenjima navedenim u 
odjeljcima Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima i Ograničenje distribucije i uporabe. 

Ograničenje distribucije i uporabe 

Naše je izvješće namijenjeno isključivo za uporabu propisanu člankom 272.r. Zakona o trgovačkim 
društvima, te ga se ne smije objavljivati niti koristiti za bilo koju drugu svrhu. U najvećoj mjeri kojoj 
je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo 
kojoj drugoj strani, osim prema Banci, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju 
ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli. 
 
 
U Zagrebu, 23. prosinac 2020. 
 
BDO Croatia d.o.o. 
Trg J. F. Kennedy 6b 
10000 Zagreb 
 
 
 
 

   

Ivan Čajko, Član Uprave   Ivan Čajko, Ovlašteni revizor 
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Prilog 
1. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za 

poslovnu godinu - 2019. 
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