
 

 

Rad Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. u 2018. godini 

 

Nadzorni odbor u Zelenilu d.o.o. djeluje u sastavu: Barbara Kuzmanić, predsjednica, Mladen 

Krčmar, zamjenik predsjednice, Romana Perković - član, Zdravko Marić – predstavnik 

radnika, Ivan Stavljenić, član. Nadzorni odbor je u 2018. godini održao četrnaest sjednica. Na 

tim sjednicama doneseno je niz odluka i zaključaka od čega su važnije sljedeće: 

- Davanje suglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu 

d.o.o. - na 3. sjednici 29. ožujka 2018. godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku direktorice 4587/18 o prihvaćanju izvješća Središnje popisne 

komisije o provedenom popisu imovine za 2017. godinu- na 4. sjednici 19. travnja 2018. 

godine 

- Davanje suglasnosti na izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – na 5. sjednici 23. 

svibnja 2018. godine 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva za 2017. godinu - na 6. sjednici 18. lipnja 2018. 

godine 

- Prihvaćanje Izmjene Plana  poslovanja Društva za 2018. g. - na 7. sjednici 18. srpnja 2018. 

godine 

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

sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu d.o.o. – na 8. sjednici 01. kolovoza 2018. godine 

- Davanje suglasnosti na 2. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – na 9. sjednici 

29. kolovoza 2018. godine 

- Usvajanje Izvješća o poslovanju Društva za I – VI mjesec 2018.g. – na 9. sjednici 29. 

kolovoza 2018. godine 

- Razrješenje direktorice i davanje suglasnosti na sporazum o raskidu ugovora o radu  – na 9. 

sjednici 29. kolovoza 2018. godine 

- Raspisivanje natječaja za imenovanje direktora Društva – na 9. sjednici 29. kolovoza 2018. 

godine 

- Donošenje Odluke o poništavanju Odluke  o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

direktora Društva, broj 9/4-2018 – na 10. sjednici 07. rujna 2018. godine 



- Raspisivanje natječaja za imenovanje direktora Društva - na 10. sjednici 07. rujna 2018. 

godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova 

fizičkim osobama – na 11. sjednici 14. rujna 2018. godine 

- Otvaranje pristiglih ponuda na javni natječaj za direktora Društva– na 12. sjednici 21. rujna 

2018. godine 

- Intervjui sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj za direktora Društva – na 13. sjednici 

24. rujna 2018. godine 

- Izbor direktora Društva – na 13. sjednici 24. rujna 2018. godine 

- Davanje suglasnosti na III  Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – na 14. sjednici 

26. listopada 2018. godine 

- Davanje suglasnosti na Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje  I-IX mjesec 2018.godine 

– na 14. sjednici 26. listopada 2018. godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku Direktora broj 5851/18 za izmjenu Cjenika – na 15. sjednici 

29. studenog 2018. godine 

- Prihvaćanje Plana nabave za 2019. godinu - na 16. sjednici 19. prosinca 2018. godine 

- Prihvaćanje Plana poslovanja za 2019. godinu - na 16. sjednici 19. prosinca 2018. godine 

- Davanje suglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu 

d.o.o. - na 16. sjednici 19. prosinca 2018. godine. 

 
U Karlovcu, 25.01.2019.g. 
 
 
Izradila:   
Željka Zaborski 
 

PREDSJEDNICA 

       NADZORNOG ODBORA 

       Barbara Kuzmanić 

    




