
Z A P I S N I K 
sa 15. izvanredne sjednice Skupštine 

KD KOSTRENA d.o.o. 
održane elektronskim putem 10. travnja 2020. godine 
 

15. izvanredna sjednica Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. održana je elektronskim putem 
na temelju članka 14. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. ( potpuni tekst ) i članka 
11. Poslovnika o radu skupštine ( pročišćeni tekst ). 
 
Na sjednici održanoj elektronskim putem sudjelovali su: 
 
Članovi Skupštine: 
Dražen Vranić ( predsjednik Skupštine ), Dražen Soldan ( zamjenik predsjednika 
Skupštine ), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić  
 
Zapisničar: 
Andrea Bernetić 
 
Sjednica započela: 10,20 sati 
Sjednica završila: 11,00 sati 
 
Kako nitko od članova Skupštine nije imao primjedbi na predloženi dnevni red dostavljen 
u pozivu za održavanje predmetne sjednice dostavljen svim članovima Skupštine 
elektroničkim putem 02. listopada 2019. godine utvrđuje se slijedeći dnevni red: 
 

1. ODLUKA o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja 
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 

 
Na temelju Poziva za održavanja 15. izvanredne elektronske sjednice i prijedloga Odluke 
o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 dostavljenih svim članovima Skupštine 
elektroničkim putem 09. travnja 2020. godine pristupljeno je elektronskom glasovanju. 
 
Dražen Soldan je putem elektronske poruke dostavljene 10. travnja 2020. godine u 
10:20 sati glasao ZA donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica 
za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 kako je predloženo u dostavljenom 
materijalu. 
 
Dražen Vranić je putem elektronske poruke dostavljene 10. travnja 2020. godine u 10:36 
sati glasao ZA donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za 
vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 kako je predloženo u dostavljenom 
materijalu. 
 
Mario Pavešić je putem elektronske poruke dostavljene 10. travnja 2020. godine u 
10:40 sati glasao ZA donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica 
za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 kako je predloženo u dostavljenom 
materijalu. 
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Milan Tićak je putem elektronske poruke dostavljene 10. travnja 2020. godine u 10:51 
sati glasao ZA donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za 
vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 kako je predloženo u dostavljenom 
materijalu. 
 
Vlatko Kajapi je putem elektronske poruke dostavljene 10. travnja 2020. godine u 11:00 
sati glasao ZA donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za 
vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 kako je predloženo u dostavljenom 
materijalu. 
 
Elektronske poruke članova Skupštine su ispisane i arhivirane su u materijalu predmetne 
sjednice Skupštine. 
 
Jednoglasno je donesena slijedeća 

 
ODLUKA 

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 

 
I. 

 
Poslovni subjekti i udruge koji su u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu KD KOSTRENA 
d.o.o. ili kojima upravlja KD KOSTRENA d.o.o., a koji su privremeno obustavili obavljanje 
djelatnosti temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 
2020. godine koju je donio Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se 
plaćanja zakupnina i pripadajućih režijskih troškova (struja, voda, komunalna naknada i 
sl.). 

II. 
 
Poslovnim subjektima koji su prije stupanja na snagu ove Odluke podmirili obveze iz 
točke I. ove Odluke neće se vršiti povrat sredstava, nego će se izvršiti prijeboj s budućim 
obvezama za razdoblje nakon ukidanja mjera. 
 

III. 
 
Mjera iz točke I. ove Odluke primjenjuje se za vrijeme važenja mjera iz Odluke  o 
mjerama za ublažavanje negativnih posljedica trajanja epidemije bolesti COVID-19 
uzrokovane virusom SARS-CoV-2 („Službene novine Općine Kostrena“ broj: 3/20). 
 
Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 1. 
 
 
Zapisnik sačinio:      Predsjednik Skupštine 
Andrea Bernetić, dipl.oec.    KD KOSTRENA d.o.o.           
                   Dražen Vranić, dipl.iur. 
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PRIVITAK 1 
 

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. ( potpuni tekst ) a vezano 
uz Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica trajanja epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 („Službene novine Općine Kostrena“ broj: 
3/20) Općinskog vijeća Općine Kostrena od 09. travnja 2020. godine, Skupština KD 
KOSTRENA d.o.o. na 15. izvanrednoj sjednici održanoj elektronskim putem dana 10. 
travnja 2020. godine donijela je 
 

ODLUKU 
o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti 

COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 
 

I. 
 

Poslovni subjekti i udruge koji su u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu KD KOSTRENA 
d.o.o. ili kojima upravlja KD KOSTRENA d.o.o., a koji su privremeno obustavili obavljanje 
djelatnosti temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 
2020. godine koju je donio Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se 
plaćanja zakupnina i pripadajućih režijskih troškova (struja, voda, komunalna naknada i 
sl.). 

II. 
 
Poslovnim subjektima koji su prije stupanja na snagu ove Odluke podmirili obveze iz 
točke I. ove Odluke neće se vršiti povrat sredstava, nego će se izvršiti prijeboj s budućim 
obvezama za razdoblje nakon ukidanja mjera. 
 

III. 
 
Mjera iz točke I. ove Odluke primjenjuje se za vrijeme važenja mjera iz Odluke  o 
mjerama za ublažavanje negativnih posljedica trajanja epidemije bolesti COVID-19 
uzrokovane virusom SARS-CoV-2 („Službene novine Općine Kostrena“ broj: 3/20). 
 
 
U Kostreni, 10. travnja 2020. godine                                                                                  
 
 
 

                   
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

      
 

                   ___________________________ 
                 Dražen Vranić, dipl.iur. 

 
 
 
BROJ ODLUKE: 111/2020 
 


