
Dana 24. lipnja 2020. godine održana je 17. sjednica Nadzornog 
odbora TD Ekoplus d.o.o. 

 

DNEVNI RED SJEDNICE: 

 
     1a. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 
            31.12.2019. godine, 
     1b. Financijsko izvješće TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do  
            31.12.2019. godine, 
     1c. Izvješće neovisnog revizora HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. o  
            financijskom izvješću za 2019. godinu, 
      2.   Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu, 

3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2019. godine, 
4. Informacija o izradi elaborata i ishođenju  nove okolišne dozvole i dozvole za 

gospodarenje otpadom. 
5. Davanje prethodne suglasnosti na odluku o objavi oglasa za zasnivanje radnog 

odnosa, 
6. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom 

Eko-Murvica d.o.o. 
7. Razno. 

 
Donesene su slijedeće odluke: 
 
AD 1. 
ODLUKA BR. 1-17/20 
- Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine, prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka TD 
Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu, te ih prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje. 
- Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. 
godine čini sastavni dio ove odluke. 
- Prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu čini 
sastavni dio ove odluke. 
- Izvješće neovisnog revizora „HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o." o financijskim 
izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke. 
 
AD 2. 
ODLUKA BR. 2-17/20 
- Nadzorni odbor daje suglasnost na  „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 
2019. godinu“  i prosljeđuje ga Skupštini Društva na prihvaćanje.  
- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke. 
 
AD 3. 
ODLUKA BR. 3-17/20 
- Utvrđuje se „Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2019. godinu“, 

te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.  

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2019. godinu čini sastavni 

dio ove odluke 

 

 

 

 



AD 4. 
ODLUKA BR. 4-17/20 
Prima se na znanje informacija o izradi elaborata i ishođenju nove Okolišne dozvole i Dozvole 

za gospodarenje otpadom. 

 

AD 5. 

ODLUKA BR. 5-17/20 

- Daje se prethodna suglasnost na odluku Uprave Društva o objavi oglasa za zasnivanje 

radnog odnosa za radno mjesto Operater MBO B2 za jednog izvršitelja i Operater MBO 

B1 za jednog izvršitelja. 

 

AD 6. 

ODLUKA BR. 6-17/20 

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom  

EKO-MURVICA d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II. 

- Ugovor o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom  EKO-MURVICA d.o.o. iz Crikvenice, Trg 

Stjepana Radića 1/II, čini sastavni dio ove odluke 

 


