NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
sa 28. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva
Odvodnja d.o.o. Zadar
Sjednica se održava u uredu direktora Društva 11. lipnja 2021. godine.
Prisutni članovi Nadzornog odbora:
1. Krešimir Karamarko, predsjednik NO
2. Mate Pinčić, zamjenik predsjednika NO
Ostali prisutni:
1. Grgo Peronja, direktor društva
2. Nikolina Baričić, voditeljica financijsko ekonomske službe
Po prijedlogu iz poziva jednoglasno se usvaja sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora
Odluka o davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu
Izvješće poslovodstva za 2020.
Informacija direktora o razvoju projekta Aglomeracije Zadar – Petrčane
Razno

Ad. 1.
Sukladno ranije dostavljenom zapisniku sa 27. sjednice Nadzornog odbora, prisutni članovi nadzornog
isti bez izmjena i dopuna jednoglasno usvajaju.
Ad.2.
Direktor Društva i Voditeljica financijsko ekonomske službe obrazlažu financijski izvještaj o poslovanju
tijekom 2020. godine. Nakon izlaganja direktora Društva o negativnom poslovanju Društva, uslijed
pandemije COVIDA uzrokovanog Corona virusom, u protekloj godini, prisutni članovi Nadzornog
odbora, nakon kraće rasprave donose odluke o:
• Davanju suglasnosti za usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu (Odluka u
privitku)
• Davanju suglasnosti o pokriću gubitka za 2020. godinu (Odluka u privitku)
• Davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća poslovodstva za 2020. godinu (Odluka u privitku)
Ad.3.
Obzirom da nema primjedbi, članovi Nadzornog odbora Izvješće poslovodstva Društva za 2020. godinu
jednoglasno usvajaju.

Čuvajte svoj okoliš, poslujete s Odvodnjom d.o.o. Zadar!

Ad.4.
Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.
Direktor Društva izvještava Nadzorni odbor da je tijekom 2020. godine ostvaren ključan napredak u
realizaciji projekta Aglomeracija Zadar i Petrčane.
Direktor Društva ukazuje na važnost potpisivanja nekoliko Ugovora kroz 2020. godinu:
• 22.01.2020. potpisan je Ugovor promidžba i vidljivost
• 23.03.2020. potpisan je Ugovor o nadzoru
• 27.10.2020. potpisan je Ugovor za nabavu opreme - za nabavu 1., 2., 3., i 4. skupine vozila, te
21.10.2020. za nabavu 5. skupine vozila.
• 8.07.2020. popisan je Ugovor o upravljanu projektom
• 15.12.2020. potpisan je Ugovor „Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih
otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na
području četvrti Bokanjac“.
Ad. 5
Direktor informira Nadzorni odbor da je u mjesecu svibnju 2021. godine potpisan Ugovor za linijske
građevine četvrti Zadar (Cjelina Zadar) i Ugovor za dogradnju UPOV-a Centra.

Zadar, 11. lipnja 2021. godine

Zapisničar:

Predsjednik Nadzornog odbora

________________________

_______________________

Grgo Peronja, mag.ing.aedif

Krešimir Karamarko, dipl.oec.

Čuvajte svoj okoliš, poslujete s Odvodnjom d.o.o. Zadar!

