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Glavna 3 

Borovo 

 

 

ZAPISNIK 

sa 1. redovne sjednice Nadzornog odbora EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo održane 

dana 25.09.2014. godine u prostorijama tvrtke u Borovu, Glavna 3 sa početkom u 18:00 sati. 

 

 Nakon što predsjednik uvodno daje pozdravnu riječ te konstatira da su na sjednici prisutni 

svi članovi Nadzornog odbora, predlaže slijedeći Dnevni red: 

 1. Izvještaj o radu tvrtke EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo za        

     razdoblje 01.03.2014. do 30.06.2014. godine, 

 2. Financijski izvještaj o radu tvrtke EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo   

     Borovo za razdoblje 01.03.2014. do 30.06.2014. godine, 

 3. Program rada  tvrtke EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo za    

     razdoblje 01.07.2014. do 31.12.2014. godine, 

 4. Razno 

 

Točka 1.  

 Direktor Milos Erić podnosi izvjestaj o radu za navedeno razdoblje 01.03.2014. - 

30.06.2014. godine. U izvjestaju pojašnjava razloge iz kojih nije koristio poticajne mjere HZZ-a 

prilikom zapošljavanja radnika. Navodi da je za to morao biti ispunjen uvjet postojanja stalnog 

radnog odnosa za određeni broj radnika, koji u tom trenutku nije postojao u tvrtki. Također, iznosi 

da su ispunjeni svi uvjeti koji se tiču propisa o sigurnosti na radu te ostale zakonske obveze iz 

domena radnih odnosa.  

Danko Nikolić postavlja pitanje u vezi podjele uplatnica za odvoz komunalnog otpada – da li se one 

dostavljaju obveznicima do datuma valute, tj. do 15-og u mjesecu? 

Miloš Erić odgovara da se uplatnice dostavljaju za svaki mjesec u prvim danima tog mjeseca. 

Srđan Jeremić postavlja pitanje da li se vode sve potrebne knjige i očevidnici u skladu sa odlukom o 

povjeravanju groblja na upravljanje Eko-Dunavu? 

Miloš Erić potvrđuje da se sve knjige uredno vode i da se vrši usuglašavanje preuzetog stanja. 

Nakon rasprave izvještaj o radu prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 2. 

Direktor Miloš Erić podnosi financijski izvještaj koji je članovima Nadzornog odbora dostavljen u 

pisanom obliku. Nakon kraće rasprave financijski izvještaj prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 3. 

Direktor Miloš Erić iznosi program rada za razdoblje 01.07.2014. - 31.12.2014. godine te prezentira 

najznačanije zadatke koji su predviđeni u tom programu. Nakon kraće rasprave predloženi program 

rada usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 4. 

Budući da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ili prijedloga, predsjednik Nadzornog 

odbora zaključuje sjednicu u 19:30 h. 

 

Zapisničar:                                                                                      Predsjednik NO: 

 


