
Z A P I S N I K 
s 15. redovne sjednice Nadzornog odbora 

KD KOSTRENA d.o.o. 
održane 21. siječnja 2021. godine 

 
Nazočni članovi:  Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Ester Vucelić 

(Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora), Josip Dešić, Tanja Malec 
i Dragan Čubrilo ( članovi Nadzornog odbora ) 

 
Odsutni članovi:         - 
 
Ostali nazočni:       Sonja Hladnik, Član Uprave/Direktorica 
                                 Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar 
 
Sjednica započela:  17,00 sati 
Sjednica završila:  19,00 sati 
 
Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne te zahvalio ostalim članovima 
što su se odazvali pozivu na sjednicu i otvorio 15. redovnu sjednicu Nadzornog odbora 
KD Kostrena d.o.o. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Odbora te ono može 
donositi punopravne odluke odnosno prisutan je broj članova dovoljan za valjano 
odlučivanje. Predlaže slijedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 14. Redovne sjednice NO KD Kostrena d.o.o. 
2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta 
3. Izvješće o stanju sudskih sporova  
4. Razno 

 
Nitko od članova Nadzornog odbora nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik  
Nadzornog odbora predloženi Dnevni red stavio na glasovanje te je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice NO KD Kostrena d.o.o. 

 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi kako 
je zapisnik dostavljen svima te postavlja pitanje ima li tko od članova Nadzornog odbora 
primjedbi ili prijedloga vezanih uz dostavljeni zapisnik.  
Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi i diskusija. 
Predsjednik Nadzornog odbora stavio je predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje. 
 
Jednoglasno je usvojen slijedeći  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se zapisnik s 14. redovne sjednice NO KD Kostrena d.o.o. 
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2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta  

 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda. Navodi kako 
su ova tema i dostavljeni materijali bili predmetom i prethodne sjednice Nadzornog 
odbora ali i Skupštine Društva, kad su se članovi Odbora imali prilike upoznati s 
dostavljenim prijedlogom Pravilnika, međutim tad su bile izrečene određene primjedbe 
te je zamolio Direktoricu Društva da se obrati prisutnima i prezentira izmijenjeni, 
dostavljeni prijedlog, s naglaskom na odrađeno usklađivanje, odnosno osvrtom na 
činjenicu jesu li se i u kojoj mjeri primjedbe, smjernice i prijedlozi izrečene na prethodnoj 
sjednici uvažili.  
Direktorica Sonja Hladnik pozdravila je sve prisutne. Napominje kako su sve spomenute 
primjedbe i prijedlozi s prethodne sjednice bile konstruktivne te su sve usvojene i 
implementirane u izmijenjeni Prijedlog koji ovom prigodom izlaže pred članovima 
Odbora. 
Spominje kako su napravljene izmjene na postavljenim uvjetima za određena radna 
mjesta po pitanju stručne spreme, određeni koeficijenti su smanjeni a pojedini unutar 
istih grupa zaposlenika ujednačeni. Došlo je do preslagivanja pojedinih radnih mjesta 
kako bi se predložena struktura u budućnosti lakše i jednostavnije prilagođavala 
možebitnom širenju Društva i novim izazovima koji bi se pred njega mogli postaviti. 
Direktorica zaključuje s napomenom kako su izrečeni prijedlozi i primjedbe dovele 
predmetni prijedlog Pravilnika do još jasnijih, boljih i kvalitetnijih kadrovskih rješenja.     
Predsjednik nadzornog odbora otvara raspravu, zanima ga usporedba iznosa bruto plaće 
svih zaposlenika prethodnog i predmetnog prijedloga Pravilnika, uzevši u obzir odlazak 
dvoje zaposlenika u mirovinu te plana zapošljavanja troje djelatnika u 2021. godini. 
Direktorica odgovara kako iznosi mogu biti neznatno izmijenjeni te su moguća sitna 
odstupanja koja ni u kojem slučaju ne mogu utjecati na promjenu iznosa planiranih 
sredstava za 2021. godinu.  
Predsjednik Nadzornog odbora potom je zamolio da se razjasne upražnjena radna mjesta 
voditelja triju službi na što je Direktorica Društva utvrdila da se radi o radnim mjestima 
na kojima nije moguće zapošljavanje novih zaposlenika, već se na ista, u slučaju 
ukazivanja potrebe ili mogućnosti boljeg upravljanja službama mogu imenovati 
zaposlenici raspoređeni na radna mjesta IV. Ili V. razine na određeno vrijeme, sukladno 
odluci Uprave Društva. Također, Direktorica je pojasnila iz kojeg razloga pojedini odjeli 
imaju voditelja a određeni ga nemaju, odnosno kako je isto vezano uz činjenicu 
različitosti poslovnih procesa koji se odvijaju u nekom odjelu, odnosno brojem 
zaposlenika odjela kojima se mora upravljati i nadzirati njihov rad.    
Rasprava je zaključena s napomenom kako se nova zapošljavanja moraju uz valjano 
obrazloženje utvrđivati na godišnjoj razini i jasno iskazivati u planu rada i poslovanja za 
nadolazeću godinu.      
 
Predsjednik Nadzornog odbora je temeljem rasprave stavio predmetnu točku dnevnog 
reda na glasovanje. 
 
Jednoglasno je usvojen slijedeći  

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđeno je kako je Uprava Društva usvojila sve prijedloge s prethodne sjednice Skupštine 
i Nadzornog odbora Društva te su ispravljeni uočeni nedostatci i usklađeni  koeficijenti 
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radnih mjesta, te se stoga daje suglasnost na predloženi prijedlog Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KD Kostrena d.o.o. 
 
 
3. Izvješće o stanju sudskih sporova 
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda. Predao je riječ 
Direktorici. 
Direktorica Društva napominje kako je zaprimila izvješća od opunomoćenika koji 
zastupaju KD Kostrena d.o.o. te je situacija sljedeća, u postupku naknade štete koji se 
vodi protiv tuženika Tomislava Matića održana su dva pripremna ročišta te je zakazan 
termin ročišta glavne rasprave. Postupak u ime KD Kostrena d.o.o. vodi odvjetnički ured  
Gregović.  
Odvjetnički ured Marjanović zastupa KD Kostrena d.o.o. u nekoliko sporova. U predmetu 
HEP ODS d.o.o. koji je započeo zaprimanjem obavijesti o isključenju dovoda električne 
energije u prostorima i objektima pod upravom KD Kostrena d.o.o., a kasnije je 
ustanovljeno da se radi o pogrešnoj evidenciji stanja do koje je došlo prilikom zamjene 
brojila na Žuknici te je kao takvo ušlo u sustav i stalno se ponavlja. Isto smo dobili kao 
informaciju usmenim putem, a od strane Hep ODS-a i dalje ponekad zaprimimo obavijest 
o postojanju duga, međutim isto šaljemo u odvjetnički ured Marjanović iz kojeg 
dobivamo informacije kako se radi o grešci u sustavu koja se ne može samo tako, od 
jednom ispraviti već se mora pratiti odeđena procedura za koju je potrebno određeno 
vrijeme. Direktorica napominje kako je Društvo upoznato sa svim mogućnostima koje 
mogu proizaći iz ovog spora te će u svakom slučaju biti spremno reagirati.  
Direktorica spominje kako je predmet Marunić vračen na početak te je u tom postupku 
ishod neizvjestan.    
Sudski postupak s društvom S-grupa d.o.o. je završen te je izrečena presuda postala 
pravomočna. Prema istoj, nalaže se društvu S-grupa d.o.o. isplata u iznosu od 64.564.00 
kn na ime sudskih i parničkih troškova u ime KD Kostrena d.o.o. S obzirom da isplata nije 
izvršena u zadanom roku, KD Kostrena d.o.o. je pokrenulo postupak ovrhe na sredstvima 
ovršenika. Međutim, u međuvremenu je utvrđeno kako S-grupa d.o.o. nije imala 
prometa po svom računu još od ožujka 2020. godine tako da se trenutno razmatraju 
druge mogućnosti provedbe prisilne naplate potraživanja. 
Direktorica zatim spominje spor s Državnim inspektoratom, u kojem je dan iskaz te 
daljnjih postupanja nije bilo. Članovi Nadzornog odbora ističu kako taj predmet nije 
značajan za Društvo. 
U konačnici, Direktorica spominje nekolicinu pokrenutih ovršnih postupaka za korisnike 
usluge parkiranja koji su evidentirani bez valjano plaćenih naknada za korištenje usluge 
parkinga na području Općine Kostrena a svoje dugovanje nisu podmirili niti nakon pisanih 
opomena o postojanju duga. Radi se o dugovanjima iz 2018. godine, te se navodi kako 
će se ista procedura primijeniti i za dugovanja iz 2019., a potom i za ona iz prošle, 2020. 
godine. 
Predsjednik Nadzornog odbora konstatira kako je izvješće primljeno na znanje. 
 

 
4. Razno 
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.  
Članove Nadzornog odbora zanimalo je kada će biti usvojen novi Pravilnik o radu Društva 
te jesu li prijedlozi s prethodne sjednice uvaženi. Direktorica Društva upoznaje članove 
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Odbora s informacijom kako je planirano da Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva stupe na snagu 
istovremeno. Nadalje, napominje kako je zaprimila prijedloge izmjena člana Nadzornog 
odbora Dragana Čubrila te taksativno, prolazeći prijedlog Pravilnika o radu za svaki 
dostavljeni prijedlog rješenja pojedine odredbe navela je li usvojen ili ukoliko nije, iz 
kojeg razloga prijedlog neće biti uvažen, potkrjepljujući isto prije svega nastankom 
poteškoća prilikom primjene određenih odredbi Pravilnika koji se pojavljuju u praksi. U 
konačnici, zaključeno je kako je ovim prijedlogom Pravilnika napravljen prije svega 
kvalitativni pomak u ostvarivanju prava i obaveza iz domene radnih odnosa u KD 
Kostrena d.o.o., te će isti nadalje počivati na jasnijim, nedvosmislenim i primjerenijim 
pravilima i postupanjima.  
 
Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje da je  
sjednica završena, te je u ime Nadzornog odbora zahvalio Direktorici Društva na suradnji. 
 
Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana. 
 
 
 
Zapisničar                  Predsjednik Nadzornog odbora 
Luka Božičević     KD KOSTRENA d.o.o.          
                  Damir Brajković 
 
 
 
 


