
 
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 
Šime Kurelića 22, Pazin 
OIB 03455963475 
 
Pazin, 04.06.2021. 
Broj: 281-1/21 
  
 

POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA 
 
 

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavka 1. Društvenog 
ugovora Usluga d.o.o. Pazin sazivam 
 
 

SJEDNICU NADZORNOG ODBORA 
 

 

koja će se održati u petak 11. lipnja 2021. godine s početkom u 14,00 sati. 
Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih utjecajem pandemije bolesti COVID – 19, u uvjetima 
propisanih mjera radi sprječavanja širenja virusa i osiguranja razmaka između sudionika, 
nismo u mogućnosti sjednicu održati u sjedištu Društva. 
Sjednica Nadzornog odbora održati će se prostorijama trgovačkog društva AZRRI 
d.o.o. u Pazinu na adresi Gortanov Brijeg 1. 
 
 Za sjednicu Nadzornog odbora predlažem slijedeći  

 
 

D n e v n i   r e d :  
 

 
1. Godišnje izvješće Usluga d.o.o. za poslovnu 2020. godinu. 
2. Izvješće revizora za poslovnu 2020. godinu. 
3. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva za utvrđivanje godišnjeg 

financijskog izvješća za 2020. godinu. 
4. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva za raspoređivanje dobiti za 

2020. godinu. 
5. Izvješće o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama za 2020. godinu. 
6. Izvješće o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan 

prodavaonica na sajmeni dan za 2020. godinu. 
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini. 
8. Pitanja i prijedlozi. 

 
                             

               Predsjednik Nadzornog odbora: 
                                      Igor Merlić.v.r. 
 
 
 
Priloženo se dostavlja radni materijali za sjednicu. Ostale informacije mogu se dobiti u 
sjedištu društva radnim danom od 7,ºº do 15,ºº sati.  



 
 

Prijedlozi Odluka: 
 

Ad. 1. 
 

Predlaže se Skupštini društva prihvaćanje Izvješća Usluga d.o.o. za poslovnu 2020. godinu. 
 
Ad.2. 

 
Predlaže se Skupštini društva prihvaćanje Izvješća revizora.  

 
Ad. 3. 
 

1. Predlaže se Skupštini društva utvrđivanje financijskog izvješća za 2020. godinu i to: 
 
1.1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive     30.115.816 kn, 
 
1.2. Račun dobiti i gubitaka s pozicijama      
 - ukupni prihodi       18.979.295 kn, 
 - ukupni rashodi       18.341.493 kn, 
 - dobit prije oporezivanja                      637.802 kn, 
 - dobit                    637.802 kn. 
1.3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu. 
 

 
Ad. 4.  

 
Predlaže se Skupštini društva raspoređivanje dobiti za poslovnu 2020. godinu u iznosu 
637.802,24 kn na slijedeći način:  
 - za pokriće gubitka iz prethodnih godina           637.802,24 kn. 
 
 

Ad.5.  
 

Usvaja se podnijeto Izvješće. 
  

Ad.6. 
 

Usvaja se podnijeto Izvješće. 
 

Ad.7.  
 

Usvaja se podnijeto Izvješće. 
 
 
 

 

 


