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14. sjednica Skupštine trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. održana je 21. 5. 2019. sa 

sljedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Skupštine  

 ODLUKA 

Skupština usvaja zapisnik s 13. sjednice Skupštine društva Odvodnja Samobor d.o.o. održane 21. 2. 

2019. godine. 

2. Mjerila ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga 

 Revizorsko izvješće temeljem članka 207. a. Zakona o vodama 

 ZAKLJUČAK 

Skupština prihvaća Mjerila ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Revizorsko izvješće 

temeljem članka 207. a. Zakona o vodama. 

3. Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu 

 Bilanca 

 Račun dobiti i gubitka 

 Bilješke uz financijska izvješća 

 Odluka o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća 

 Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka  

 Revizorsko izvješće za 2018. 

 Izvješće o poslovanju za 2018. 

Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. prihvaća Godišnje financijsko izvješće za javnu 

objavu i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu. 

Temeljem odredbi članka 428. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 

118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Zakona o 

računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) i članka 8. toč. 2 Izjave o osnivanju društva 

Odvodnja Samobor d.o.o., Skupština društva dana 21. 5. 2019. godine donosi 

 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 

Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila godinu godišnja financijska izvješća za 2018. 

godinu. 

 

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji kako je to prikazano: 

Bilanca stanja u iznosu   

- aktiva     89.836.390 kuna  

- pasiva    89.836.390 kuna 

Račun dobiti i gubitka    

- ukupni prihodi      9.382.014 kuna 

- ukupni rashodi      9.381.360 kuna 
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- dobit        654 kuna 

- porez na dobit            0 kuna 

- dobit financijske godine   654 kuna 

Bilješke uz financijske izvještaje. 

 

Temeljem odredbi članka 406. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 

52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15) i članka 8. točke 

2. Izjave o osnivanju društva Odvodnja Samobor d.o.o., Skupština društva dana 21. 5. 2019. godine 

donosi 

ODLUKU O RASPODJELI DOBITI 

 

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobit za 2018. godinu iznosi 654,43 kune i raspoređuje se na 

preneseni gubitak iz 2017. godine. 

4. Izvješće Nadzornog odbora o kontroli financijskog poslovanja t. d. Odvodnja Samobor d.o.o. u 

2018. 

 ODLUKA 

Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o kontroli 

financijskog poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. u 2018. godini. 

5. 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. 

 ZAKLJUČAK 

Skupština prihvaća 2. izmjenu i dopunu Plana nabave trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 

2019. godinu. 

6. Informacija o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2018. 

godinu 

 ZAKLJUČAK 

Skupština prima na znanje informaciju o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti trgovačkog društva Odvodnja 

Samobor d.o.o. za 2018. godinu. 

7. Informacija o donaciji Nogometnom klubu Samobor 

 ZAKLJUČAK 

Skupština prima na znanje informaciju o donaciji Nogometnom klubu Samobor. 

8. Informacija o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za EU projekt Aglomeracija Samobor - 

„Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Mala i Velika Rakovica i Kladje“ 

 ZAKLJUČAK 

Skupština prima na znanje informaciju o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za EU projekt 

Aglomeracija Samobor - „Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Mala i Velika Rakovica i Kladje“. 
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9. Razno 

Skupština prima na znanje informaciju o izradi katastra sustava individualne odvodnje grada 

Samobora. 

 


