
 
Z A P I S N I K 

sa 11. redovne sjednice Nadzornog odbora 
KD KOSTRENA d.o.o. 

održane 18. ožujka 2016. godine 
 
Nazočni članovi:  Tatjana Smeraldo ( Predsjednica Nadzornog odbora ), Josip Dešić ( 

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora ), Nenad Miškulin 
 
Odsutni:         - 
 
Ostali nazočni:  Tomislav Matić, Član Uprave 
 Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova 
 
Sjednica započela:  17,00 sati 
Sjednica prekinuta:  18,40 sati 
 
Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice utvrdila je da su prisutni svi članovi 
Nadzornog odbora temeljem čega se može valjano odlučivati. 
 
Predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći  
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. 
2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 

2015. godine do 31. prosinca 2015. godine 
3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine 

do 31. prosinca 2015. godine 
4. Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu 
5. Davanje suglasnosti  o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2016. 

godini 
6. Davanje suglasnosti za  

6.1. cijene usluga u 2016. godini  
6.2. plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2016. godini 

7. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2016. godini 
8. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2016. godini 
9. Davanje suglasnosti Upravi za zaključenje pravnog posla kupnje nekretnine 
10. Razno 
 
 

Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi Dnevni red. 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 10. redovne sjednice 

 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Zapisnik sa 10. redovne sjednice. 
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2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2015. 

godine do 31. prosinca 2015. godine 
 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
 Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 
2015. godine do 31. prosinca 2015. godine 
 
       
 
3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 

31. prosinca 2015. godine 
 
Temeljem rasprave provedene u 2. točki Dnevnog reda Predsjednica Nadzornog odbora 
dala je 3. točku Dnevnog reda na glasovanje 
 
Jednoglasno je usvojen slijedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2015. 
godine do 31. prosinca 2015. godine. 
 
 
 
4. Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu 
 
Temeljem rasprave provedene u 2. točki Dnevnog reda Predsjednica Nadzornog odbora 
dala je 4. točku Dnevnog reda na glasovanje 
 
Jednoglasno je usvojen slijedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu. 
 
 
 
5. Davanje suglasnosti  o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2016. 

godini 
 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Daje se suglasnost na predložene smjernice za poslovanje Društva u 2016. godini. 
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6. Davanje suglasnosti za  
  
 6.1. cijene usluga u 2016. godini 
 
 6.2. plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2016. godini 
 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Daje se suglasnost na cijene usluga u 2016. godini. 
Daje se suglasnost na plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2016. 
godini. 
 
 
 
7. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2016. godini 
 
 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Daje se suglasnost za Plan i program rada i poslovanja u 2016. godini. 
 
 
 
8. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2016. godini 

 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Daje se suglasnost za Plan nabave u 2016. godini. 
 
 
9. Davanje suglasnosti Upravi za zaključenje pravnog posla kupnje nekretnine 

 
Jednoglasno je usvojen slijedeći 

Z a k l j u č a k 
 
Nalaže se Društvu da predmetnu problematiku kupnje nekretnine prezentira na sjednici 
Skupštine Društva, te naknadno izvijesti Nadzorni odbor o donesenom zaključku. 
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10. Razno 
 
Nakon sprovedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća 
 

O d l u k a 
 
Članu Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Tomislavu Matiću određuje se stimulativni dio 
plaće u iznosu od 20% osnovne plaće, kvartalno, za 2016. godinu. 
   
 
 Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednica Nadzornog odbora objavljuje da 
je  sjednica završena. 
 
Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana. 
 
Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 2. 
 
 
 
 
Zapisnik sačinio:      Predsjednik Nadzornog odbora 
Andrea Bernetić     KD KOSTRENA d.o.o. 
          
                  Tatjana Smeraldo, mr.ph. 
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PRIVITAK 1 
 
Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c  Zakona o trgovačkim društvima, te 
članka 30. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o., Nadzorni odbor KD KOSTRENA 
d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Glavani 82 d je na svojoj 11. 
sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine usvojio, pa ovim podnosi Skupštini Društva 
sljedeće 
 

I Z V J E Š Ć E 
 

NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI KD KOSTRENA 
d.o.o.   O ISPITIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠ ĆA 

DRUŠTVA ZA 2015. GODINU 
 
Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, 
Kostrena, Glavani 82 d djeluje u sastavu Tatjana Smeraldo – predsjednica, Josip Dešić - 
zamjenik predsjednice i Nenad Miškulin - član. 
Nadzorni odbor u tom sastavu izabran je na 2. Sjednici Skupštine Društva održanoj dana 
02. listopada 2013. godine. 
Tijekom 2015. godine, Nadzorni odbor je radio isključivo putem redovnih sjednica i 
održano je u tom periodu ukupno 5  redovnih sjednice i to: 03. veljače 2015. godine, 24. 
travnja 2015. godine, 03. lipnja 2015. godine, 11. rujna 2015. godine i 11. prosinca 
2015. godine.  
 
Na sjedniciama Nadzornog odbora u 2015. godini, Nadzorni odbor je, sukladno Zakonu, 
nadzirao vođenje poslova Društva na temelju izvješća člana Uprave: 
• o stanju i o poslovanju Društva; 
• o godišnjim financijskim izvješćima; 
 
Na sjednicama Nadzornog odbora član uprave Tomislav Matić je podnio Nadzornom 
odboru izvješće o stanju Društva, informacije o poslovanju i o svim značajnijim 
poslovima koje je u skladu sa svojim ovlaštenjima vodio. 
 
Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu Nadzorni odbor je zaprimio od člana 
Uprave Društva Tomislava Matića u sklopu materijala za 11. Sjednicu Nadzornog 
odbora koja je održana 18. ožujka 2016. godine, zajedno s pisanim izvješćem člana 
Uprave o poslovanju i stanju Društva, te prijedlogom o donošenju odluke o rasporedu 
ostvarene dobiti u 2015. godini. Ta izvješća Nadzorni odbor je ispitao na 11. sjednici 
održanoj dana 18. ožujka 2016. godine. 
 
Imajući u vidu navedene materijale, Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Skupštini KD 
KOSTRENA d.o.o., te glede vođenja poslovanja KD KOSTRENA d.o.o. i glede 
financijskih izvješća za 2015. godinu, konstatira sljedeće: 
 
1. Član uprave KD KOSTRENA d.o.o.  gosp. Tomislav Matić u 2015. godini vodio je 

poslove Društva sukladno Zakonu, Izjavi o osnivanju i odlukama Skupštine i 
Nadzornog odbora, pa Nadzorni odbor nema primjedbi na zakonitost rada Člana 
uprave Tomislava Matića i vođenju poslova Društva.  
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2. Izvješće o stanju i o poslovanju Društva u 2015. godini, koje je član uprave 
Tomislav Matić sačinio za Nadzorni odbor i Skupštinu, je sveobuhvatno, potpuno i 
realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u KD KOSTRENA d.o.o. u 2015. 
godini, kao i sadašnje stanje Društva.  

 
Nadzorni odbor posebno primjećuje da je kod člana uprave Tomislava Matića 
vidljiva izrazita tendencija smanjivanja troškova poslovanja, te usklađivanja istih sa 
ostvarenim prihodima, a sve u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja. 
Član Uprave Tomislav Matić u potpunosti je izvršio zadatke postavljene od strane 
Nadzornog odbora i Skupštine Društva. Član Uprave je proširio djelatnost 
održavanja zelenih površina uvođenjem novih poslova održavanja hortikulturno 
uređenih površina, čime je Društvo u cjelosti preuzelo održavanje hortikulturnih 
površina na području Općine Kostrena. Nabavkom čistice uvedena je nova djelatnost 
strojnog pometanja javno prometnih površina, te donesen novi plan pometanja javno 
prometnih površina koji je obuhvatio 95% svih javno prometnih površina u Kostreni, 
uz značajno povećanje efikasnosti i kvalitetete pružanja predmetnih usluga. Kod 
djelatnosti naplate parkirališnih prostora u odnosu na 2014. godinu uvedene su nove 
površine pod naplatom, a nabavkom parkirnih aparata i pomičnih stupića cjelokupni 
sustav naplate u potpunosti je automatiziran, te opremljen najsuvremenijom 
opremom što je rezultiralo uvođenjem reda na lokacijama Obalnog pojasa prilikom 
parkiranja vozila od strane korisnika kostrenskih plaža, kao i izrazito 
zadovoljavajućim poslovnim rezultatom vezanom za predmetnu djelatnost. 
Djelatnost održavanja objekata u vlasništu Općine Kostrena dodatno je unaprijeđena 
u pogledu organizacije poslovanja i povećanja efikasnosti i kvalitete pruženih 
usluga. Kod djelatnosti poslovanja školsko-sportske Dvorane uočena je značajna 
tendencija maksimiziranja prihoda, a pogotovo prihoda koji se ostvaruju od 
iznajmljivanja poslovnih prostora i komercijalnog korištenja Dvorane, te 
racionalizacija troškova uz održavanje visokog standarda usluga, a u cilju 
ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata. Također je uočena povećana aktivnost 
prilikom organiziranja društvenih događanja u Dvorani, a što je značajno 
unaprijedilo kulturno-društveni život cjelokupne Kostrene. Reorganizacija 
cjelokupnog poslovanja Društva, te značajno unapređenje sustava računovodstvenog 
praćenja poslovanja koje je sprovedeno tijekom 2014. godine, u 2015. godini je 
dodatno unaprijeđeno i u potpunosti konsolidirano, Društvo je izvršilo vrijednosna 
usklađenja, otpise i rezervacije, te u potpunosti uskladilo računovodstvene podatke 
sa stvranim stanjem u Društvu, što predstavlja čvrste osnove za daljnje 
unapređivanje poslovanja Društva. Član Uprave Tomislav Matić i tijekom  2015. 
godine nastavio je trend pozitivnog poslovanja, a što je rezultiralo ostvarenim 
pozitivnim poslovnom rezultatu i u 2015. godini. 
 
Tijekom 2015. godine u Društvu je izvršena revizija učinkovitosti sprječavanja i 
otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne 
( regionalne ) samouprave od strane Državnog ureda za reviziju – Područnog ureda 
Rijeka. Državni ured za reviziju dostavio je 11. lipnja 2015. godine Izvješće o 
obavljenoj reviziji ( Klasa: 041-01/14-10/75 Urbroj: 613-10-15-4 ) u kojem nije bilo 
većih zamjerki, a dostavljeno je 12 preporuka. Društvo se Državnom uredu za 
reviziju očitovalo na Izvješće o obavljenoj reviziji 18. lipnja 2015. godine, te 
dostavilo Plan provedbe preporuka. Nadzorni odbor je o predmetnom Izvješću 
proveo diskusiju na 9. sjednici održanoj 11. rujna 2015. godine, te isto ocijenio kao 
pozitivno. Također je utrđeno da je Društvo do konca 2015. godine sprovelo 10 
prekoruka, dok se realizacija 2 preporuke u okviru poglavlja Odgovornosti 
rukovoditelja i zaposlenika za sprečavanje prijevara nije mogla provesti radi 
nepostojanja organizirane edukacije djelatnika u navedenom području. Sa ciljem 
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realizacije preostalih dvoje preporuka Društvo će tijekom 2016. godine u suradnji sa 
tvrtkom EKO VET u sklopu izrade Strateškog plana izraditi i postupke za 
prijavljivanje i izješćavanje o mogućem sukobu interesa, te definirati obveze 
rukovoditelja i drugih zaposlenika u slučaju sumnje na prijevaru. Sukladno 
mogućnostima sprovesti će se i izobrazba zaposlenika iz navedenog područja. 

 
3.  Financijska izvješća Društva za 2015. godinu ( bilanca, račun dobiti i gubitka i 

bilješke) koja su sačinile stručne službe, a koja je utvrdio član Uprave i koje je 
predao radi ispitivanja Nadzornom odboru, Nadzorni odbor u cijelosti podržava, 
jer smatra da su učinjena sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim 
računovodstvenim standardima i da su u skladu s poslovnim knjigama KD 
KOSTRENA d.o.o. i izvršenim knjiženjima, te ispravno pokazuju imovinsko i 
poslovno stanje KD KOSTRENA d.o.o.. Nadzorni odbor Društva nema 
primjedaba na financijska izvješća Društva za 2015. godinu, pa daje svoju 
suglasnost na ista. 

 
 
4. Glede prijedloga Uprave da se ostvarena dobiti nakon oporezivanja u 2015. godini 

u iznosu od =236.802,80 kn iskoristi za pokriće gubitaka prethodnih godina, koji je 
član uprave Društva dostavio Skupštini i Nadzornom odboru, Nadzorni odbor 
smatra da je takav prijedlog primjeren situaciji u kojoj se nalazi Društvo, pa uz 
tendenciju nastavka pozitivnog poslovanja podržava u cijelosti taj prijedlog, sa 
ciljem saniranja cjelokupno prenesenih gubitka iz prethodnih godina vlastitim 
sredstavima Društva ostvarenim pozitivnim poslovanjem. 

 
Glede rada člana Uprave g. Tomislava Matića i suradnje Nadzornog odbora s upravom, 
Nadzorni odbor nema posebnih primjedaba. 
 
Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini 
Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u 
skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora. 
 
 
U Kostreni, 18. ožujka 2016. godine 
 
 

Predsjednica Nadzornog odbora 
       Tatjana Smeraldo, mg.ph. 
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PRIVITAK 2 
 

Na osnovi članka 31. stavka Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD KOSTRENA 
d.o.o.donesenoj 21. rujna 2013. godine, članka 63. Pravilnika o radu KD KOSTRENA 
d.o.o., te članka 8. stavka 2 Ugovora o radu Člana Uprave – Direktora za mandatno 
razdoblje od 01.12.2013. do 30.11.2017., Nadzorni odbor KD Kostrena d.o.o. Kostrena, 
na 11. sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
 
 
 Na osnovi koje se Članu Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Tomislavu Matiću 
određuje stimulativni dio plaće u iznosu od 20 % osnovne plaće, kvartalno, tijekom 
2016. godine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 Temeljem analize financijskih izvješća i poslovanja KD KOSTRENA d.o.o. za 
2015. godinu Nadzorni odbor ustanovio je da je Društvo ostvarilo planirani pozitivni 
poslovni rezultat. Također je ustanovljeno da je Član Uprave izvršio sve zadatake 
postavljene od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva i to višestruko kvalitetnije 
od prosječno očekivane razine izvršavanja radnih zadataka, uz izrazito istaknutu 
samoincijativu, kako u smislu poboljšanja dosadašnjeg poslovanja Društva, tako i 
uvođenja novih djelatnosti, te unaprijeđenja komunikacije sa Općinom Kostrena, a u 
cilju poboljšanja standarda svih mještana Općine Kostrena. Član uprave Društva proširio 
je djelatnost poslovanja Društva uvođenjem novih poslova održavanja hortikulturno 
uređenih zelenih površina, strojnog pometanja javno-prometnih površina, proširio je 
djelatnost naplate parkirališnih prostora uvođenjem novih površina pod naplatom, u 
potpunosti je automatizirao sustav naplate, opremio parkirališta najsuvremenijom 
opremom, a što je rezultiralo uvođenjem reda na lokacijama Obalnog pojasa prilikom 
parkiranja vozila od strane korisnika kostrenskih plaža, kao i ostvarivanjem poslovnog 
rezultata koji je znatno veći od planiranog, okončao je reorganizaciju cjelokupnog 
poslovanja Društva kao i konsolidirao sustav računovodstvenog praćenja poslovanja 
koje sada iskazuje realnu poslovnu situaciju u Društvu. U okviru djelatnosti koje je 
Društvo obavljalo i ranijih godina također je zamijećeno iznadprosječno poboljšanje u 
pogledu organizacije obavljanja poslova i kvaliteti pruženih usluga.  
 
 Sukladno navedenom donijet je zaključak da Član Uprave poslove i zadatke 
radnog mjesta na kojem radi obavlja u opsegu i kvaliteti koja premašuje standardne ( 
uobičajene ) rezultate, te da isti  može primiti i dodatni stimulativni dio plaće sukladno 
pozitivnim propisima i internim aktima Društva. 
  
 
 

Predsjednica Nadzornog odbora 
       Tatjana Smeraldo, mg.ph. 

 


