KATALOG INFORMACIJA
VRSTA INFORMACIJE
Financijski izvještaji
sukladno ZTK
Obrasci TFI–POD, GFIPOD
Izvješća Društva

SADRŽAJ

DOSTUPNOST

Nerevidirani, revidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski Čim je izrada navedenih
izvještaji sukladno ZTK
informacija završena, one će u
zakonski propisanim rokovima
Obrasci TFI-POD i GFI-POD sukladno Odluci o obliku i sadržaju biti dostupne na
financijskih izvještaja izdavatelja
http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
Tromjesečni, odnosno godišnji financijski izvještaji, meĎuizvještaji e_show.php?id=152
poslovodstva i izjave osobe odgovorne za sastavljanje financijskih
izvještaja.
Svi dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama Društva,
Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te se dostavljaju HINA-i i Službenom
registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga.

Obavijesti za javnost i
obavijesti za zaposlene

Svi bitni dogaĎaji u Društvu i informacije od općeg interesa za javnost http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
ili od interesa za zaposlene u Društvu. Osim toga, sve informacije o e_show.php?id=152
svim bitnim dogaĎajima koje je Društvo kao izdavatelj dionica obvezan
dati, a propisane su ZTK-om i objavljuju se na internetskim stranicama
Društva, Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te se dostavljaju HINA-i i
Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za
nadzor financijskih usluga.

Najava održavanja
sjednice Nadzornog
odbora

Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora na internetskim http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
stranicama Društva.
e_show.php?id=152

Najava Glavne
skupštine Društva

Najava održavanja Glavne skupštine Društva na internetskim http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
stranicama Društva, Zagrebačkoj burzi, HINI i HANFI, s datumom e_show.php?id=152
održavanja i točkama dnevnog reda Skupštine.

Odluke Glavne
skupštine Društva

Nakon održavanja Glavne skupštine Društva, o odlukama GS http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
izvještava se burzu, HINU i HANFU te ih se objavljuje na Internet e_show.php?id=152
stranicama Društva.

KATALOG INFORMACIJA
Nabava roba i usluga
Prodaja roba i usluga

S obzirom na isključivi trgovački značaj djelatnosti, Vjesnik d.d. nije http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
obvezan provoditi postupke javnog nadmetanja sukladno Zakonu o e_show.php?id=165
javnoj nabavi.
U odreĎenim slučajevima Društvo raspisuje javni natječaj za nabavu
odreĎenih roba ili usluga. Takvi javni natječaji objavljuju se u javnim
glasilima i na internetskim stranicama Društva.

Akti i dokumenti
Društva vezani uz
Akcijski plan za
provođenje
antikorupcijskog
programa Društva

Poslovnik kvalitete, Opći uvjeti nabave, Disciplinski pravilnik, Izjava o http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
integritetu, Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama i dr.
e_show.php?id=165

Natječaji za
zapošljavanje

U slučaju potrebe za popunjavanjem radnih mjesta, na Internet stranici http://www.tiskara.vjesnik.hr/pag
Društva, objavljuje se natječaj.
e_show.php?id=149

Informacije koje su nedostupne za javnost su informacije i dokumenti koji se prema aktima Društva smatraju tajnima jer bi njihovo priopćavanje
bilo protivno interesima Društva.

