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Katalog informacija 
 

Onako kako je to uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4.,(„Narodne novine“, broj: 172/03.) ovaj 
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire JADROPLOV d.d. Split. Katalog sadrži informacije s 
opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Informacije koje sadrži ovaj katalog sistematizirane su  po vrstama dostupnih informacija:  

1. Ustroj 
 
2. Propisi 
 
3. Izvješća  - Financijski izvještaji kvartalni  
                   - Izvješće Uprave i Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja 
                   - Godišnji financijski izvještaji 
                   - Izvješće nezavisnog revizora 
 
4. Priopćenja za javnost 
 
5. Glavna skupština Društva 
                    - Najava Glavne skupštine Društva 
                    - Odluke Glavne skupštine Društva 
  
    
Tablice u kojima su prikazane informacije u Katalogu sadrže slijedeće rubrike: 

1. INFORMACIJA: stupac u kojem je naznačena vrsta odnosno tip informacije 
2. SADRŽAJ: stupac u kojem je naznačen puni naziv odnosno opis sadržaja pojedine informacije 
3. DOSTUPNOST: stupac u kojemu je slovno naznačena namjena i način osiguravanja  pristupa informacijama i to: 

A. Informacije dostupne bez posebnog zahtjeva (redovito objavljivanje informacija putem web stranica), 
B. Informacije dostupne na zahtjev. 

  

 

  

 

  

 

INFORMACIJA SADRŽAJ DOSTUPNOST 

Ustroj 
Nadzorni odbor i Skupština Jadroplova A 

Osnovne organizacijske vrijednosti A 

Propisi 

Statut Jadroplova d.d. B 

Pravilnik o radu Jadroplova d.d. B 

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Jadroplova d.d. B 

Vodič za prevenciju korupcije A 

Izvješća 

Nerevidirani konsolidirani kvartalni financijski izvještaji 
dostavljaju se HANFA-i  i Zagrebačkoj burzi 

A 

Izvješće Uprave i Izjava osoba odgovornih za sastavljanje 
izvještaja dostavljaju se HANFA-i i Zagrebačkoj burzi 

A 

Godišnji financijski izvještaji A/B 

Izvješće nezavisnog revizora A/B 

Priopćenja za javnost Svi bitni događaji u Društvu prezentiraju se,  
pravovremeno i transparentno, putem objave u medijima 

A 

Glavna skupština Društva 

Najava o održavanju Glavne skupštine Društva šalje se 
na Zagrebačku burzu i HANFA-u. 

A 

Odluke Glavne skupštine Društva objavljuju se u formi 
priopćenja i dostavljaju se Zagrebačkoj burzi i HANFA-i. 

A 


