
SKUPŠTINA DRUŠTVA (36.) 
 
Održana dana 09. travnja /4/ 2019. godine u prostorijama sjedišta Društva u Senju, Stara 
cesta 3. 

 
Donesene su Odluke: 
 

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave – direktora Društva o poslovanju Vodovoda 

Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj u  2018. godini 

 

Prihvaća se Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko 
primorje – južni ogranak d.o.o. Senj za 2018. godinu. 
 
 
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu 

 
Utvrđuju se Financijska izvješća Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. godinu 

 
-Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazana svota dobiti 
poslije oporezivanja u iznosu od 337.622,72 kn 
 
 ukupni prihodi: 10.114.038,97 kn 
 ukupni rashodi: 9.680.571,55 kn 
 dobitak prije oporezivanja:  433.467,42 kn 
 porez na dobit: 95.844,70 kn 
 dobit poslovne godine: 337.622,72 kn 
 
-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 337.622,72  kn. 
 
- Bilanca  na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:  
   245.571.166,50 kn. 
 
- Bilješke uz Financijska izvješća za 2018. godinu 
 
 

3. Odluka o prihvaćanju Izvješća  o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o. 

Senj  za 2018. godinu 

 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu. 
 
 
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova   

 Vodovoda d.o.o. Senj u 2018. godini 

 
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj 
u 2018. godini. 
 
 
 

 



5.Odluka o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi – direktoru i Nadzornom odboru 

Društva za 2018. godinu. 

 

 

- Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o 
trgovačkim društvima daje razrješnicu Upravi – direktoru Društva, čime 
odobrava kako je Uprava vodila poslovanje Društva u 2018. godini. 
 

- Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o 
trgovačkim društvima daje razrješnicu predsjedniku i članovima Nadzornog 
odbora Društva, čime odobrava kako su navedeni vodili nadzor poslovanja 
Društva u 2018. godini. 

 
 

 


