
 

 

 

Rad Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. u 2014. godini 

Nadzorni odbor je u 2014. godini održao sedam sjednica i to 5. sjednicu 13. veljače 2014. 

godine, 6. sjednicu 6. ožujka 2014. godine, 7. sjednicu 11. travnja 2014. godine, 8. sjednicu 

31. srpnja 2014. godine, 9. sjednicu 17. listopada 2014. godine, 10. sjednicu 25. studenog 

2014. godine, 11. sjednicu 28. prosinca 2014. godine. Na tim sjednicama doneseno je niz 

odluka i zaključaka od čega su važnije sljedeće: 

-Izvješće o presudi Vrhovnog suda RH i davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zelenila d.o.o. Karlovac – 

na 5. sjednici 13. veljače 2014. godine  

-Davanje suglasnosti na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno 

prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 1.500.000,00 kuna s Privrednom bankom 

Zagreb– na 5. sjednici 13. veljače 2014. godine 

- Davanje suglasnosti Direktoru Društva na Odluku o podmirenju troškova u prekršajnom 

postupku Gž 5880/12– na 6. sjednici 6. ožujka 2014. godine 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva za 2013. godinu - na 7. sjednici 11. travnja 2014. 

godine 

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

o provedenom popisu imovine za 2013. godinu - na 7. sjednici 11. travnja 2014. godine 

- Izvješće o poslovanju Društva za I – VI mjesec 2014. godine- na 8. sjednici 31. srpnja 2014. 

godine 

- Davanje suglasnosti na povećanje cijena usluga- na 8. sjednici 31. srpnja 2014. godine 

- Davanje suglasnosti za obnovu zaduživanja Društva kod Privredne banke Zagreb putem 

prekoračenja po računu - na 9. sjednici 17. listopada 2014. godine 

- Izvješće o poslovanju Društva za I-IX mjesec 2014.  godine - na 10. sjednici 25. studenog 

2014. godine 

- Izmjena plana poslovanja za 2014. i izmjena i dopuna plana nabave - na 10. sjednici 25. 

studenog 2014. godine 

- Aneks 1. Kolektivnog ugovora - na 10. sjednici 25. studenog 2014. godine 



- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - na 10. sjednici 25. studenog 2014. 

godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku direktora o prodaji obveznica javnog duga RH - na 10. 

sjednici 25. studenog 2014. godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku direktora o utvrđivanju cijena usluga prijevoza pokojnika - 

na 10. sjednici 25. studenog 2014. godine 

- Davanje suglasnosti na Odluku direktora o utvrđivanju visine godišnje grobne naknade za 

korištenje grobnog mjesta na području grada Karlovca - na 10. sjednici 25. studenog 2014. 

godine 

- Izmjena cjenika - na 10. sjednici 25. studenog 2014. godine 

- Prihvaćanje Plana poslovanja Društva za 2015. godinu - na 11. sjednici 29. prosinca 2014. 

godine 

- Dopuna plana nabave za 2014. godinu - na 11. sjednici 29. prosinca 2014. godine 

- Plan nabave za 2015.godinu - na 11. sjednici 29. prosinca 2014. godine 

 

 

U Karlovcu, 03.06.2015.g. 

 

 

Izradila:   

 Željka Bencetić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rad Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. u 2015. godini 

Nadzorni odbor je u 2015. godini održao sedam sjednica i to 12. sjednicu 05. veljače 2015. 

godine, 13. sjednicu 03. travnja 2015. godine, 14. sjednicu 24. travnja 2015. godine, 15. 

sjednicu 24. lipnja 2015. godine, 16. sjednicu 07. kolovoza 2015. godine, 17. sjednicu 19. 

listopada 2015. godine i 18. sjednicu 22. prosinca 2015. godine. Na tim sjednicama doneseno 

je niz odluka i zaključaka od čega su važnije sljedeće: 

- Sklapanje ANEKSA 6. UGOVORA O RADU direktora Društva - na 12. sjednici 05. veljače 

2015. godine  

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

sistematizaciji radnih mjesta Zelenila d.o.o. Karlovac  - na 13. sjednici 03. travnja 2015. 

godine 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva za 2014. godinu - na 14. sjednici 24. travnja 

2015. godine 

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

o provedenom popisu imovine i obveza za 2014. godinu - na 14. sjednici 24. travnja 2015. 

godine 

- Izmjena cjenika - na 14. sjednici 24. travnja 2015. godine 

- Izvješće o obavljenoj reviziji - na 14. sjednici 24. travnja 2015. godine 

- Davanje suglasnosti na kreditno zaduženje putem financijskog leasinga za nabavu teretnog 

vozila Mitsubishi Fuso Canter  - na 14. sjednici 24. travnja 2015. godine 

- Davanje suglasnosti na kupnju rabljenog vozila Volkswagen Golf  Variant 1,6TDI - na 15. 

sjednici 24. lipnja 2015. godine 

- Davanje suglasnosti na isplatu donacija u novcu i naravi - na 15. sjednici 24. lipnja 2015. 

godine 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva za I – VI mjesec 2015. godine -  na 16. sjednici 

07. kolovoza 2015. godine 

- Prihvaćanje Izmjena Plana poslovanja za 2015. godinu i Izmjena i dopuna plana nabave - na 

16. sjednici 07. kolovoza 2015. godine 

- Plaćanje po presudi u predmetu 3 G – 205/15 - na 16. sjednici 07. kolovoza 2015. godine 



- Davanje suglasnost na kreditno zaduženje kod Karlovačke banke d.d. Karlovac za kupnju 

vozila za prijevoz pokojnika Mercedes-Benz Vito 111 CDI furgon - na 17. sjednici 19. 

listopada 2015. godine 

- Prihvaćanje Izmjene Plana  poslovanja Društva za 2015. g. i prihvaćanje Izmjene Plana  

nabave za 2015.g. - na 18. sjednici 22. prosinca 2015. godine 

- Prihvaćanje Plana poslovanja Društva za 2016. godinu i prihvaćanje Plana nabave za 2016. 

godinu - na 18. sjednici 22. prosinca 2015. godine 

- Uvođenje nove stavke u cjenik - ugradnju kazeta za 6 urni - na 18. sjednici 22. prosinca 

2015. godine 

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

sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu d.o.o. - na 18. sjednici 22. prosinca 2015. godine 

 

 

Izradila:   

 Željka Bencetić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rad Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. u 2016. godini 

Nadzorni odbor je u 2016. godini održao sedam sjednica i to 19. sjednicu 25. travnja 2016. 

godine, 20. sjednicu 09. lipnja 2016. godine, 21. sjednicu 30. lipnja 2016. godine, 22. sjednicu 

08. kolovoza 2016. godine, 23. sjednicu 29. rujna 2016. godine, 24. sjednicu 18. studenog 

2016. godine i 25. sjednicu 21. prosinca 2016. godine. Na tim sjednicama doneseno je niz 

odluka i zaključaka od čega su važnije sljedeće: 

- Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva za 2015. godinu - na 19. sjednici 25. travnja 2016. 

godine 

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

o provedenom popisu imovine za 2015. godinu- na 19. sjednici 25. travnja 2016. godine 

- Prihvaćanje Izmjene Plana  poslovanja Društva za 2016. g. i prihvaćanje Izmjene Plana  

nabave za 2016.g. - na 19. sjednici 25. travnja 2016. godine 

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

sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu d.o.o. - na 19. sjednici 25. travnja 2016. godine 

- Odluka o isplati jednokratne nagrade direktoru Društva – na 20. sjednici 09. lipnja 2016. 

godine 

- Davanje suglasnosti na kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 

Strossmayerov trg 9, Zagreb – na 21. sjednici 30. lipnja 2016. godine 

- Izvještaj o poslovanju Zelenila d.o.o. za  I –VI 2016.g. – na 22. sjednici 08. kolovoza 2016. 

godine 

- Izmjena plana nabave za 2016. godinu – na 22. sjednici 08. kolovoza 2016. godine 

- Cijena grobnica na polju 3 groblja Jamadol – na 23. sjednici 29. rujna 2016. godine 

- Cijena brošure Katoličko groblje Dubovac Karlovac - na 23. sjednici 29. rujna 2016. godine 

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

sistematizaciji radnih mjesta u Zelenilu d.o.o. – na 24. sjednici 18. studenog 2016. godine 



- Prihvaćanje Izmjene Plana  poslovanja Društva za 2016. g. i prihvaćanje Izmjene Plana  

nabave za 2016.g. – na 25. sjednici 21. prosinca 2016. godine 

- Prihvaćanje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu i prihvaćanje Plana nabave za 2017. 

godinu - na 25. sjednici 21. prosinca 2016. godine 

- Uvođenje nove stavke u cjenik – Autosmetlar Mitsubishi Fusio Canter – cijena po satu i km 

na 25. sjednici 21. prosinca 2016. godine 

 

Izradila:   

 Željka Bencetić 
 


