
Dana 09. prosinca 2021. godine održana je 33. sjednica Nadzornog 
odbora TD Ekoplus d.o.o. 

 

DNEVNI RED SJEDNICE: 

1. Informacija o podnesenoj ostavci predsjednika Nadzornog odbora, 
2. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.07.2021. 

godine, Zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.07.2021. 
godine, Zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.08.2021. 
godine, Zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.10.2021. 
godine, 

3. Realizacija zaključaka i odluka sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora, 
4. Izvješće o poslovanju od 01.01-30.06.2021. godine 
5. Davanje prethodne suglasnosti na odluku o objavi oglasa za zasnivanje radnog 

odnosa, 
6. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

radu TD Ekoplus d.o.o., 
7. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku Uprave o cijeni obrade i zbrinjavanja 

otpada, alternativno na Odluku o ukidanju popusta određenog odlukom br- 2107-
492/LT od 30.7.2021. u dijelu obrade i zbrinjavanja mješovitog komunalnog otpada, 

8. Davanje prethodne suglasnosti za dugoročno zaduženje za investiciju izvedbe 
građevinskih radova u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Marišćina, 

8a. Davanje prethodne suglasnosti na podnošenje zahtjeva Primorsko - Goranskoj  

županiji, Gradu Rijeci i Općini Viškovo za izdavanje suglasnosti za dugoročno 

zaduženje za investiciju izvedbe građevinskih radova u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje 

CGO Marišćina, 

9. Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana za 2022. godinu, 
10. Razno. 

 
Donesene su slijedeće odluke: 
 

AD 1. 
ODLUKA BR. 1-33/21 
1. Prihvaća se informacija o podnesenoj ostavci g. Sanjina Vrankovića na dužnost 
predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o., koja ostavka je podnesena s danom 31. 
kolovoza 2021. godine. 
2. Utvrđuje se da su g. Sanjinu Vrankoviću prestala sva prava i obveze po osnovi dužnosti 
predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. s danom podnošenja ostavke 31. kolovoza 
2021. godine. 
3. Za predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Darko Crnković za 
preostali dio mandata, tj. do 23. ožujka 2023. godine. 
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
AD 2. 
ZAKLJUČAK BR. 2-33/21 

Zadužuje se Uprava Društva da doradi Zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora sukladno 

raspravi, a temeljem tonskog zapisa. 

I  

 

 

 



ODLUKA 

Verificira se Zapisnik s 30. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.07.2021. godine, 

Zapisnik s 31. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.08.2021. godine i Zapisnik s 32. 

sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.10.2021. godine. 

 

AD 3. 
ODLUKA BR. 3-33/21 
Prima se na znanje se realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora. 

 

AD 4. 
ODLUKA BR. 4-33/21 

- Prima se na znanje Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. 

godine. 

- Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine čini sastavni dio 

ove Odluke. 

 

AD 5. 
ODLUKA BR. 5-33/21 
- Daje se prethodna suglasnost na odluku Uprave Društva o objavi oglasa za zasnivanje 
radnog odnosa za: 
- radno mjesto Voditelj smjene MBO A, za 1 izvršitelja na određeno vrijeme, do povratka 
na rad privremeno nesposobnog radnika, 
- radno mjesto Rukovoditelj razvoja, investicija i zaštite, za 1 izvršitelja na neodređeno 
vrijeme, 
- radno mjesto Radnik općih poslova, za 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme, 
- radno mjesto Upravitelja stroja, za 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 
 

AD 6. 
ZAKLJUČAK BR. 6-33/21 
Zadužuje se Uprava Društva da doradi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 
TD Ekoplus d.o.o. sukladno raspravi. 
 

AD 7. 
ZAKLJUČAK BR. 7-33/21 
Zadužuje se Uprava Društva da doradi materijale sukladno raspravi i da čim prije predloži 
donošenje novog cjenika. 
 

AD 8. 
ODLUKA BR. 8-33/21 
Obzirom na tijek rasprave neće se raspravljati o predmetnoj točki dok se ne razriješi pitanje 
potpisa izjave. 
 

AD 9. 
ODLUKA BR. 9-33/21 
- Sukladno odredbi čl. 36. Društvenog ugovora daje se prethodna suglasnost na 
Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2022. godinu i prosljeđuju Skupštini 
Društva na utvrđivanje. 
- Smjernice za izradu Plana rada i financijskog plana za 2022. godinu čine sastavni dio 
ove odluke. 
 
 


