
Dana 17. lipnja 2021. godine održana je 28. sjednica Nadzornog 
odbora TD Ekoplus d.o.o. 

 

DNEVNI RED SJEDNICE: 

1a. Izvješće neovisnog revizora HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. o obavljenoj 
reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu, 

1b.  Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31. 
12.2020. godine, 

2.       Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu, 
3.       Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru  

      vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2020. godine, 
4.       Davanje prethodne suglasnosti na odluku o objavi oglasa za  

      zasnivanje radnog odnosa, 
5.       Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i  

      dopunama Pravilnika o radu TD Ekoplus d.o.o., 
6.       Razno. 

 
Donesene su slijedeće odluke: 
 
AD 1. 
ODLUKA BR. 1-28/21 
- Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine, prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka TD 
Ekoplus d.o.o. za 2020. godinu, te ih prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje. 

- Izvješće neovisnog revizora HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. o obavljenoj reviziji 
godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu čini sastavni dio ove odluke. 

- Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. 
godine čini sastavni dio ove odluke. 

- Prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka TD Ekoplus d.o.o. za 2020. godinu čini 
sastavni dio ove odluke. 
 
AD 2. 
ODLUKA BR. 2-28/21 
- Nadzorni odbor daje suglasnost na „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 
2020. godinu“ i prosljeđuje ga Skupštini Društva na prihvaćanje.  

- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu čini sastavni dio ove odluke. 
 
AD 3. 
ODLUKA BR. 3-28/21 
- Utvrđuje se „Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova 
TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2020. godine“, te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.  

- Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD    
EKOPLUS d.o.o. tijekom 2020. godine čini sastavni dio ove odluke. 
 
AD 4. 
ODLUKA BR. 4-28/21 
Daje se prethodna suglasnost na odluku Uprave Društva o objavi oglasa za zasnivanje radnog 
odnosa za radno mjesto Radnik općih poslova za 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 
 
 



AD 5. 
ZAKLJUČAK BR. 5-28/21 
Zadužuje se Uprava Društva da doradi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 
TD Ekoplus d.o.o. sukladno raspravi. 
 
AD 6. 
ZAKLJUČAK BR. 6-28/21 

1. Zadužuje se Uprava Društva da obavijesti Skupštinu Društva sa problematikom 
otvaranja odlagališne plohe 1 C. 

2. Zadužuje se Uprava Društva da obavijesti Skupštinu Društva sa problematikom 
zbrinjavanja otpada koji premašuje kapacitete Centra sa prijedlogom rješenja problema. 

3. Zadužuje se Uprava Društva da pokrene sve potrebne pravne radnje da se ospori 
obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od dana 17. svibnja 2021. 
godine. 
 

 


