
 
 

Z A P I S N I K 
sa 13. redovne sjednice Nadzornog odbora 

KD KOSTRENA d.o.o. 
održane 27. rujna 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:  17,10 sati 
Sjednica prekinuta:  18,35 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 12. Sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. 
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 

2016. godine do 30. lipnja 2016. godine 
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine 

do 30. lipnja 2016. godine 
4. Razno  
 

Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi Dnevni red. 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice 

 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Zapisnik sa 12. redovne sjednice. 
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2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2016. 
godine do 30. lipnja 2016. 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 
2016. godine do 30. lipnja 2016. godine. 
 
                    
   
3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 

30. lipnja 2016. godine 
 
Nakon provedene diskusije 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 2016. godine 
do 30. lipnja 2016. godine.                                   
 
4. Razno 
 
Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći 
  

Z a k l j u č a k 
 
Uprava Društva organizirati će zajednički sastanak sa svim bitnim akterima 
vezanim uz problematiku povećanih potreba dječjeg vrti ća «Zlatna ribica» u 
pogledu održavanja objekta, gdje će se pokušati definirati koje su povećane 
potrebe vrtića za održavanje objekta i da li je Društvo u mogućnosti na te potrebe 
odgovoriti. Potrebno je dogovoriti probni perido u kojem bi se u praksi pokazalo 
da li Društvo može ispoštovati potrebe vrtića u okviru postojećih kapaciteta. 
Ukoliko to ne bude bilo moguće, može se sugerirati osnivaču da krene sa 
realizacijom zahtjeva ravnateljice vrtića za zapošljavanjem domara na puno radno 
vrijeme. 
 
 Kako je ovim iscrpljen dnevni red predsjednica Nadzornog odbora objavljuje da 
je  sjednica završena. 
 
Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana. 
 
 
Zapisnik sačinio:      Predsjednik Nadzornog odbora 
Andrea Bernetić     KD KOSTRENA d.o.o. 
          
                  Tatjana Smeraldo, mr.ph.  
 


