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Glavna 3 
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ZAPISNIK 

sa 2. redovne sjednice Nadzornog odbora EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo održane 

dana 17.12.2014. godine u prostorijama tvrtke u Borovu, Glavna 3 sa početkom u 20:00 sati. 

 

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

svi članovi Nadzornog odbora, predlaže slijedeći Dnevni red: 

1. Utvrđivanje prijedloga Plana i Programa rada Eko-Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo za 

2015. godinu 

2. Utvrđivanje prijedloga financijskog plana Eko-Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo za 2015. 

godinu 

3. Razno 

  

Točka 1.  

  

Direktor Miloš Erić daje pregled planiranog poslovanja i rada za 2015. godinu u kojem izlaže plan 

potrebe za radnicima u slijedećoj godini u skladu sa planiranim aktivnostima. Potrebna je osoba sa 

C vozačkom dozvolom, potreban je administrativni radnik te ne bi bilo loše razmišljati o knjigovođi 

obzirom na troškove knjigovodstva. Navodi da će pokušati koristiti poticajne mjere HZZ-a za 

obavljanje javnih radova. Također se razmišlja o mogućnosti održavanja javne rasvjete za Općinu 

Borovo. Nadalje, iskazuje potrebu za nabavku vozila za prijevoz radnika i tereta kao i nabavku 

rashladne komore na mjesnom groblju. Pored toga, na mjesnom groblju se planira izgradnja jedne 

staze u starom dijelu groblja te uklanjanje stare zgrade ( kuće ). 

Srđan Jeremić pita kolika je zapremina vozila za odvoz otpada koje se planira nabaviti? 

Miloš Erić odgovara 16m3 te da je plan da se sa tom veličinom vozila smeće odvozi u dva radna 

dana. 

Danko Nikolić postavlja pitanje tko provodi javnu nabavu i tko je vlasnik vozila te pitanje sadašnjih 

i budućih kadrova. 

Miloš Erić kaže da nabavu provodi Eko-Dunav, vlasnik Općina Borovo. Što se tiče kadrova, plan je 

da se pri zapošljavanju pokušaju pronaći osobe koje raspolažu raznim vještinama i znanjima zbog 

raznovrsne prirode posla unutar same tvrtke. 

Srđan Jeremić navodi da je potrebno prilikom pronalaska radnika i sklapanja ugovora staviti 

odredbu da se obavljaju i svi drugi poslovi po nalogu poslodavca za koje je radnik osposobljen te 

postavlja pitanje vremenskom razdoblja trajanja ugovora sa tvrtkom Krio d.o.o. i eventualnog 

raskida tog ugovora. 

Miloš Erić odgovara da ugovor sa Kriom d.o.o. vrijedi do 2.mjeseca 2015. godine, ali da je moguć 

raskid i ranije. 

Nakon zaključenja rasprave, plan rada je usvojen jednoglasno te se direktor Miloš Erić obvezuje 

dostaviti ga na usvajanje Općinskom vijeću. 

 

2. Direktor Miloš Erić izlaže prijedlog financijskog plana za 2015. godinu. Ističe poteškoću 

utvrđivanja referentnog uzorka u smislu postavljanja parametara za prvu godinu sakupljanja i 

odvoza otpada. 

Srđan Jeremić predlaže da se na prihodovnoj strani plana objedine točke 5. i 6., a da se na 

rashodovnoj strani u točku 1. dodaju porezi i doprinosi za radnike. Također, predlaže da se razdvoji 

potrošni materijal od goriva te predlaže na stavci zaštitna oprema povećanje iznosa. 

Nakon kraće rasprave dodaju se nove točke u financijskom planu, a to su: porezi, dadžbine, kazne / 

nabavka vozila za odvoz otpada / izvanredni rashodi. 



Ovakav izmjenjeni prijedlog financijskog plana stavlja se na glasovanje te je usvojen jednoglasno. 

 

3. Pod ovom točkom nije bilo pitanja ili prijedloga. Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje 

sjednicu u 21:30 h. 

 

Zapisničar:                                                                                      Predsjednik NO: 

 


