
 

DANA  08. PROSINCA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM – 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. –  

→ Usvojena je III. izmjena i dopuna Poslovnog plana društva Krakom – vodoopskrba i odvodnja 

d.o.o. za 2020.-tu godinu u dijelu koji se odnosi na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 

za 2020.-tu godinu; 

→ Dato je ovlaštenje direktoru društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za potpis ugovora 

o nabavi radova i to za radova na sanaciji komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe na 

području grada Krapine i radove na sanaciji javne odvodnje na području grada Krapine. 

 

DANA  28. KOLOVOZA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM – 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. –  

→ Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Društva; 

→ Utvrđena su i usvojena godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti društva Krakom–

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina za 2019. godinu; 

→ Usvojeno je Izvješće revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Društva Krakom–

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina za 2019. godinu; 

→ Usvojena Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom–vodoopskrba i odvodnja d.o.o 

za 2019. godinu; 

→ Usvojena je II. Izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2020.-tu godinu u dijelu koji se odnosi na 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.-tu godinu; 

→ Usvojena je Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom–vodoopskrba i odvodnja d.o.o za 

2020. godinu; 

→ Direktoru društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je dana suglasnost za potpisivanje 

ugovora o sufinanciranju vodnih građevina u 2020.-toj godini i ugovora o nabavi radova po 

provedenim postupcima javne nabave. 

__________________________________________________________________________________ 

DANA 24. TRAVNJA 2020. GODINE SUGLASNOŠĆU ZA DONOŠENJE ODLUKA BEZ ODRŽAVANJA 

SKUPŠTINE  DRUŠTVA KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. –  

→ Direktoru društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je dana suglasnost za potpisivanje 

ugovora o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu društva i odobreno davanje 

jamstva društvima Krakom-Grupe. 

__________________________________________________________________________________ 

DANA 06. TRAVNJA 2020. GODINE SUGLASNOŠĆU ZA DONOŠENJE ODLUKA BEZ ODRŽAVANJA 

SKUPŠTINE  DRUŠTVA KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. –  

→ Usvojena je I. Izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2020.-tu godinu u dijelu koji se odnosi na 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.-tu godinu. 

__________________________________________________________________________________ 

DANA  18. OŽUJKA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM – 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. –  

→ Usvojeno je Izvješće o realizaciji Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina 

Krakom–vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2019.–tu godinu; 



→ Usvojen je Poslovni plan društva Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2020.-tu godinu 

kojim je utvrđen Financijski plan, Plan gradnje  komunalnih vodnih građevina, Plan održavanja 

komunalnih vodnih građevina i Okvirni plan radnih mjesta; 

→ Dato je ovlaštenje direktoru društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za potpis ugovora 

o sufinanciranju vodnih građevina u 2020.-toj godini i to za izradu studijsko – projektne i 

natječajne dokumentacije na području aglomeracije Krapina (EU projekt Krapina); za izradu 

projektne dokumentacije na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje područje 

vodoopskrbnog sustava Krapine – Podsustav Radoboj;  za građenje vodnih građevina na 

području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje – područje vodoopskrbnog sustava grada 

Krapine i Općine Đurmanec i za sufinanciranje projektne dokumentacije i građenja vodnih 

građevina javne odvodnje na području aglomeracije Krapina. 

 


