
 

 

Rad Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. u 2020. 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 2020. godini održao osam sjednica. Na tim 

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

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

d.o.o. - na 29. sjednici 22.01.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na KOLEKTIVNI UGOVOR o izmjenama i dopunama Kolektivnog 

ugovora za radnike Zelenila d.o.o. Karlovac - na 29. sjednici 22.01.2020.g. 

- Prihvaćanje revizijskog izvješća - Revizija procesa odobravanja, evidentiranja i korištenja 

službenih osobnih vozila kod trgovačkog društva Zelenilo d.o.o. - na 30. sjednici 

17.02.2020.g. 

- I Izmjene financijskog plana za 2020. godinu - na 30. sjednici 17.02.2020.g. 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva Zelenilo d.o.o. u 2019. godini - na 31. sjednici 

08.06.2020.g. 

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

o provedenom popisu imovine i obveza za 2019. godinu 2013/20 od 02. lipnja 2020.g. - na 

31. sjednici 08.06.2020.g. 

- I Izmjena i dopuna plana nabave - na 31. sjednici 08.06.2020.g. 

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

sistematizaciji radnih mjesta - na 31. sjednici 08.06.2020.g. 

- Kadrovske promjene - na 31. sjednici 08.06.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na KOLEKTIVNI UGOVOR o izmjenama i dopunama Kolektivnog 

ugovora za radnike Zelenila d.o.o. Karlovac - na 32. sjednici 31.08.2020.g. 

 - Davanje suglasnosti na II Izmjene plana nabave za 2020. godinu - na 32. sjednici 

31.08.2020.g. 

 - Uvođenje nove stavke u cjenik - na 32. sjednici 31.08.2020.g. 



- Davanje suglasnosti na III Izmjene plana nabave za 2020. godinu - na 33. sjednici 

06.10.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na KOLEKTIVNI UGOVOR o izmjenama i dopunama Kolektivnog 

ugovora za radnike Zelenila d.o.o. Karlovac - na 34. sjednici 29.10.2020.g. 

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

sistematizaciji radnih mjesta - na 34. sjednici 29.10.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na IV Izmjene plana nabave za 2020. godinu - na 34. sjednici 

29.10.2020.g. 

- Financijsko izvješće za I-IX mjeseci 2020. godine - na 34. sjednici 29.10.2020.g. 

- Kadrovske promjene - na 34. sjednici 29.10.2020.g. 

 - Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o kratkoročnoj pozajmici - na 35. sjednici 

06.11.2020.g.  

- Prihvaćanje Plana poslovanja za 2021. godinu - na 36. sjednici 22.12.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na V Izmjene plana nabave za 2020. godinu - na 36. sjednici 

22.12.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na Plan nabave za 2021. godinu - na 36. sjednici 22.12.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i 

načinu isplate nagrade za uspješnost na radu - na 36. sjednici 22.12.2020.g. 

- Davanje suglasnosti na uvođenje nove stavke u Cjenik - na 36. sjednici 22.12.2020.g. 

- Donošenje odluke o isplati nagrade direktoru Društva - na 36. sjednici 22.12.2020.g. 

- Kadrovske promjene - na 36. sjednici 22.12.2020.g. 

 

 

U Karlovcu, 14.01.2021.g. 

 

 

Izradila:   

Željka Zaborski 

 

PREDSJEDNICA 

       NADZORNOG ODBORA 

       Barbara Kuzmanić 

    


