Na tem
melju člankaa 263. Zako
ona o trgovvačkim društvima (Narodne noviine 111/93, 34/99,
121/99,, 52/00, 118/03, 107/0
07, 146/08,, 137/09, 125/11,
1
152
2/11, 111/12, 68/13) Nadzorni
N
odbor KD VODOV
VOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljn
njem tekstu
u: Nadzorn
ni odbor
Društvaa) podnosi Skupštini
S
Društva

IZVJEŠĆE
o radu Nadzorno
og odboraa za 2014. godinu
Nadzorn
ni odbor u sastavu Vlaadimir Benaac (Grad Rijjeka), Nedeeljko Tomić (Grad Rijekka), Ivica
Rubeša (Grad Kasttav), Adrian
na Klemen (Općina
(
Jele
enje) i Tom
mislav Vukellić (KD VOD
DOVOD I
o je u razdoblju od 1. siječnja do
d 31. prossinca 2014.. godine
KANALIZZACIJA d.o.o.) održao
ukupno 8 (osam) sjjednica na kojima
k
je do
oneseno 40
0 odluka i 10
0 zaključakaa.
U 2014.. godini elekktronskim putem
p
su od
držane:
2. sjedn
nica (13.3.20
014.), 4. sjednica (29.8.2014.) i 6. sjednica (15
5.9.2014.).
Ostale sjednice
s
bilee redovne i održane u prostorijam
p
ma Društva:
3. sjedn
nica (28.4.20
014.), 5. sjednica (5.9.2
2014.), 7. sjednica (31.10.2014.),
8. sjedn
nica (25.11.2
2014.) i 9. sjjednica (22.12.2014.).

Na sjed
dnicama se je raspravlljalo o pitanjima od značenja za poslovanjee Društva sukladno
s
nadležn
nostima utvvrđenim zakkonskim od
dredbama i odredbama članka 29
9. i 30. Dru
uštvenog
ugovoraa. Razmatraana su izvjeešća Upravve o kvartallnom i godišnjem posslovanju Društva te
smjernice za izradu
u plana posllovanja.

ni odbor do
onio je odlu
uke kojima je verificiraao 8 zapisnika sa svojih sjednica, dana je
Nadzorn
suglasnost na izvješće Središšnjeg povjeerenstva za popis sred
dstava, pottraživanja i obveza
Društvaa o izvršeno
om godišnjem popisu sredstava, potraživan
nja i obvezaa za 2013. godinu,
potom na izvješćaa o poslovaanju Društvva za 2013. godinu, uključujući
u
bavljenoj
i ono o ob
reviziji godišnjih
g
financijskih izvještaja
i
zaa 2013. god
dinu tvrtke Rev‐Ri d.o.o. Rijeka, te
t da se
ostvarena dobit rasporedi
r
n pokriće gubitaka iz prethodne godine.. Također je dana
na
unalnih vod
dnih građeevina te ko
orištenju srredstava
suglasnost na izvjješće o gradnji komu
naknadee za razvoj i ostalih izzvora financciranja za 2013.
2
godin
nu te izvješćće Uprave o stanju
Društvaa za 2013. go
odinu .

