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ZAKLJUČCI
sa 8. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice, Vinogradska 3,
održane dana 14. listopada 2015., u prostorijama Društva u Našicama Vinogradska 3 /ured za
razvoj i investicije/ s početkom rada u 13,00 sati.
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane 2. lipnja 2015. godine.
2. Izvješće o Uprave poslovanju i stanju Društva za vremensko razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. godine.
Izvjestitelj: direktor, ruk. Sl. FRK poslove i dr.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za vremensko
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Izvjestitelj: Predsjednik NO-a Dušan Nekić, dipl.ing.
4. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje
150.000,00 kn u razdoblju od 15. 5. do 30. 9. 2015.
Izvjestitelj: direktor, i Sl. za Distribuciju,
5. Razno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je donio slijedeće akte:
ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAPISNIKA
Usvaja se Zapisnik sa 7.sjednice Nadzornog odbora održane 02.06.2015.,godine.

ODLUKU
o davanju suglasnost i prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za
vremensko razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2015. godine
l. Daje se suglasnost i prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju trgovačkog društva
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. d.o.o Našice, Vinogradska 3, za razdoblje I-VI/2015. godine.
izrađeno od strane Uprave Društva, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
2. Konstatira se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama glavne
skupštine, da su izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva
i da ista pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
3. Predlaže se Skupštini donošenje odluke o usvajanju prihvaćenih izvješća, koja priliježu
odluci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU
Nadzorni odbor ovog trgovačkog društva, na svojoj sjednici održanoj dne, 14. 10. 2015.
godine, razmatrao je Izvješće o poslovanju – o stanju Našičkog vodovoda d.o.o za vremensko
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, podnijeto od strane uprave Društva, te je
isto prihvatio.
Konstatira se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama
Skupštine, te da su izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i
da ista pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
Predlažemo Skupštini da prihvati ovo izvješće.
ODLUKU
o davanju suglasnosti upravi za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn

I.
Daje se suglasnost upravi Društva za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje
150.000,00 kn., za razdoblje od 15. svibnja 2015. do 30.rujna 2015.
Popis ugovora priliježe ovoj odluci.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

