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Z A P I S N I K 
s 3. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. 

održane 30. kolovoza 2022. godine 
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 2. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. 
2. Izvješće Uprave Društva: 

2.1. Realizacija Plana rada i poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2022. godine 

2.2. Realizacija Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine  

3. Prijedlog izmjene Plana nabave za 2022. godinu, 
4. Prijedlog novog Cjenika usluga za period od 1. rujna 2022. godine, 
5. Razno. 

 
 

1. Usvajanje zapisnika s 2. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. 
 

Jednoglasno je usvojen slijedeći  
Z a k l j u č a k 

Usvaja se prijedlog zapisnika s 2. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. 
 

 
2. Izvješće Uprave Društva: 

2.1. Realizacija Plana rada i poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2022. godine 

2.2. Realizacija Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine  

 
Direktorica je u kratko prezentirala drugu točku dnevnog reda.   
Nakon kraće rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći  

 
Z a k l j u č a k 

Usvaja se Izvješće Uprave o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za 
razdoblje 1.1. do 30.06.2022. godine 

 
 

3. Prijedlog izmjene Plana nabave za 2022. godinu 
 
Direktorica je izložila treću točku dnevnog reda.   
Nakon kraće rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći  
 

Z a k l j u č a k 
Usvaja se prijedlog izmjene Plana nabave KD Kostrena d.o.o. za 2022. godinu. 

 
   

4. Prijedlog novog Cjenika usluga za period od 1. rujna 2022. godine 
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Predsjednik Skupštine konstatira kako je Nadzorni odbor dao svoju suglasnost na ovaj 
prijedlog cjenika. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći  

 
Z a k l j u č a k 

Usvaja se prijedlog novog Cjenika usluga za period od 1. rujna 2022. godine. 
 
 

5. Razno 
 

Nakon kraće rasprave predsjednik Skupštine zaključuje ovu sjednicu s obzirom da je 
iscrpljen njen dnevni red.  
 
Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana. 
 
 
Zapisničar                  Predsjednik Skupštine 
Luka Božičević     KD KOSTRENA d.o.o.          
                  Dražen Vranić 


