Na temelju članka 4. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o
na sjednici održanoj 11. listopada 2021. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva Albanež
d.o.o. donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se na znanje i arhivira s ostalom dokumentacijom
a) „Izvješće o radu nadzornog odbora u razdoblju 11.09.2017.-21.07.2021.“ koje je

podnio dosadašnji predsjednik nadzornog odbora,
b) „Izvješće direktora Društva o godišnjem financijskom izvješću za 2020. godinu s
komparativnim podacima za slične tvrtke“ koje je podnio direktor društva
c) „Izvješće direktora Društva o realizaciji godišnjeg plana poslovanja Društva i imovinskom
stanju, prihodima i rashodima, te investicijama Društva u 2021. godini“ koje je podnio
direktor društva

2. Zadužuje se uprava društva da izradi:
a) financijsko izvješće za razdoblje 01.04.-31.12.2021. godine
b) račun dobiti i gubitka za 2021. godinu
c) financijsko izvješće za 2021. godinu
d) izvješće uprave o poslovanju društva za 2021. godinu
e) izvješće revizora za 2021. godinu
3. Nadzorni odbor usvaja sljedeće prioritete društva koje će predložiti Skupštini:
a) održavanje likvidnosti
b) racionalno upravljanje prihodima i rashodima
c) održavanje kvalitetne i povoljne javne usluge (ne ostvarivanje profita)
d) rješavanje sporova koji značajno opterećuju poslovanje društva

4. Nadzorni odbor od uprave zahtjeva:
a) izvještaj o realizaciji godišnjeg plana poslovanja 30.06.-31.12.2021. godine
b) izvještaj o stanju investicija 30.06.-31.12.2021.
c) financijski plan – održavanje tekuće likvidnosti
d) izradu revidirane projekcije financijskog plana 2022.-2025. godina (po mogućnosti
uključiti 2026.) – istu uskladiti s poslovnim planom temeljem članka 23. Zakona o
vodnim uslugama

e) izraditi plan gradnje komunalnih vodnih građevina 2022.-2024. godina – u planu
f) posebno naglasiti izvore financiranja: Hrvatske vode, kapitalna pomoć Općine
Medulin i drugi izvori financiranja
g) izraditi plan javne i jednostavne nabave za 2022. godinu
h) izraditi plan održavanja komunalnih vodnih građevina 2022.-2024.
i)

izraditi plan zaduživanja društva 2022.-2024. godina

j)

izraditi plan zapošljavanja obzirom na potrebu vodnog redara i potrebu transformacije
sukladno Zakonu

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
prof.dr.sc. Dario Matika, v.r.

Medulin, 11.10.2021.god.
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