
KD AUTOTROLEJ d.o.o. 
NADZORNI ODBOR  
Rijeka, 21. listopad 2020. 
 
 
 
Pozivate se na 41. sjednicu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. koja će se održati 
prostorijama KD AUTOTROLEJ d.o.o. u 
 
 
 

petak, 23. listopad 2020. godine u 15,30 sati  
 
 
 
DNEVNI RED:  
 
 

1. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.     
održane 15. rujna 2020. godine 

 
2. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.     

održane 28. rujna 2020. godine 
 

3. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih 
mjesta KD Autotrolej d.o.o. (1. izmjene)  
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

4. Informacija o Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje poslovnih 
usluga s Poslovni sustavi d.o.o. 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

5. Prethodna suglasnost na Aneks IV. Ugovora za nabavu poslovnih usluga               
br. 400-06-18/06 - 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o. 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

6. Informacija o Sporazumu o preuzimanju radnika s Poslovni sustavi d.o.o.  
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

7. Prethodna suglasnost na Anex 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za 
obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga                                                      
s RIJEKA plus d.o.o.  
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

8. Informacija o Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika                                               
s RIJEKA plus d.o.o.  
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

9. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnih mjesta temeljem Sporazuma o 
preuzimanju radnika Poslovni sustavi d.o.o., prethodna suglasnost za 
popunjavanje radnih mjesta temeljem Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i 
radnika RIJEKA plus d.o.o. i prethodna suglasnost za popunjavanje radnih 
mjesta temeljem javnog natječaja 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 

 



10. Prethodna suglasnost na Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o.              
za 2020. godinu  
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 

 
11. Informacija o Odluci o umanjenju plaće radnika KD Autotrolej d.o.o. za mjesec 

rujan i listopad 2020. godine 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 

 
12. Informacija o prijedlogu Kolektivnog ugovora za radnike KD Autotrolej d.o.o.        

s primjenom od 1. studenog 2020. godine  
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

13. Stavljanje van snage Odluke o smanjenju plaće direktora KD Autotrolej d.o.o. 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 

 
14. Razno  

 
 
 
 

      PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA  
          Ivo Simper  

 
 
Privitak: Materijali za sjednicu 


