
10. SJEDNICA 
Dana 21.5.2019. godine održana je 10. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim DNEVNIM 
REDOM: 
1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.2.2019. 
• ZAKLJUČAK 
Verificira se zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.2.2019. godine. 
2. Godišnji financijski izvještaji t.d. Komunalac d.o.o. za razdoblje 1.1.-31.12.2018. g. 
• ZAKLJUČAK 
Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za razdoblje 1.1. 
– 31.12.2018. g. 
Godišnji financijski izvještaji t.d. Komunalac d.o.o., Samobor za razdoblje 1.1. – 31.12.2018. 
g. upućuju se Skupštini društva na razmatranje i usvajanje uz Prijedlog Odluke o utvrđivanju 
godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu i Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. 
godinu. 
3. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu 
• ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu uz 
napomenu Skupštini društva za rješavanje pitanja prijenosa vlasništva obilaznice Grada 
Samobora. 
4. Izvješće poslovodstva t.d. Komunalac d.o.o. za 2018. godinu 
• ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće poslovodstva t.d. Komunalac d.o.o. za 2018. godinu. 
5. Izvješće o poslovanju t.d. Komunalac d.o.o. u razdoblju 1.1.-31.12.2018. godine 
• ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju t.d. Komunalac d.o.o. u razdoblju 1.1.-31.12.2018. godine. 
6. Izvješće o stanju i funkcioniranju komunalnih djelatnosti na području Grada 
Samobora u 2018. godini 
• ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o stanju i funkcioniranju komunalnih djelatnosti na području Grada 
Samobora u 2018. godini. 
 
7. 2. Rebalans plana nabave za 2019. godinu 
• ZAKLJUČAK 
Prihvaća se 2. Rebalans plana nabave za 2019. godinu. 
 
 
 
 



8. Informacija o nabavi stroja za usitnjavanje otpada 
 
Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje informaciju o nabavi stroja za usitnjavanje 
otpada. 
 
9. Informacija o izradi pročišćenog teksta Kolektivnog ugovora 
 
Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje Informaciju o izradi pročišćenog teksta 
Kolektivnog ugovora. 
 
10. Informacija o Pravilniku o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača 
 
Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje Informaciju o Pravilniku o radu Povjerenstva za 
reklamacije potrošača. 
 
11. Razno 
 

a) Kvar javne rasvjete u Zrinsko-Frankopanskoj ulici, Ulici Katarine Zrinske i Ulici 
Nikole Šubića Zrinskog 

Gospođa Jasenka Skendrović traži objašnjenje za kvar javne rasvjete u Zrinsko-
Frankopanskoj ulici, Ulici Katarine Zrinske i Ulici Nikole Šubića Zrinskog, gdje javna rasvjeta 
već duže vrijeme ne radi, pogotovo vikendima. 
Direktor odgovara da će provjeriti o čemu se radi. 


