
 

 

Rad Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. u 2017. godini 

Nadzorni odbor je u 2017. godini održao u starom sazivu jedanaest sjednica i to 26. sjednicu 

27. veljače 2017. godine, 27. sjednicu 31. ožujka 2017. godine, 28. sjednicu 19. travnja 2017. 

godine, 29. sjednicu 28. travnja 2017. godine, 30. sjednicu 16. lipnja 2017. godine, 31. sjednicu 

10. srpnja 2017. godine, 32. sjednicu 14. srpnja 2017. godine, 33. sjednicu 02. i 03. kolovoza 

2017. godine, 34. sjednicu 29. kolovoza 2017. godine. U novom sazivu Nadzorni odbor održao 

je dvije sjednice i to 1. konstituirajuću sjednicu 22. studenog 2017. godine i 2. sjednicu 21. 

prosinca 2017. godine. Na tim sjednicama doneseno je niz odluka i zaključaka od čega su 

važnije sljedeće: 

- Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu d.o.o. - na 26. sjednici 27. veljače 2017. 

- Uvođenje u cjenik nove stavke: naknada za izvođenje glazbe i pjevanja na grobljima - na 26. 

sjednici 27. veljače 2017. 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva u 2016. godini - na 28. sjednici 19. travnja 2017. 

godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku direktora o prihvaćanju izvješća Središnje popisne komisije 

o provedenom popisu imovine za 2019. godinu – na 28. sjednici 19. travnja 2017. godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku direktora o utvrđivanju cijene za izvođenje glazbe i pjevanja 

na groblju - na 29. sjednici 28. travnja 2017. godine 

- Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu – na 30. sjednici 16. 

lipnja 2017. godine 

- Razrješenje dužnosti direktora Stjepana Turkovića – na 31. sjednici 10. srpnja 2017. godine 

- Imenovanje Gordane Purgar direktorom Društva do raspisivanja javnog natječaja – na 31. 

sjednici 10. srpnja 2017. godine 

- Usvajanje poslovnika o radu Nadzornog odbora – na 31. sjednici 10. srpnja 2017. godine 

- Razrješenje - opoziv Gordane Purgar – na 33. sjednici 03. kolovoza 2017. godine 

- Odluka o imenovanju direktorice Društva Jasmine Cvetković – na 33. sjednici 03. kolovoza 

2017. godine 



- Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora – na 1. konstituirajućoj 

sjednici 22. studenog 2017. godine 

- Izmjena i dopuna Plana poslovanja i Plana nabave Društva za 2017. godinu – na 2. sjednici 

21. prosinca 2017. godine 

- Prihvaćanje Plana poslovanja Društva za 2018. godinu i prihvaćanje Plana nabave za 2018. 

godinu – na 2. sjednici 21. prosinca 2017. godine 

- Uvođenje novih stavki u cjenik: pružanje usluge objave u tisku ˝Zahvala, Posljednji pozdrav, 

tužno sjećanje ili Obavijest o smrti  ̋– na 2. sjednici 21. prosinca 2017. godine 
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