
                                                                   ZAPISNIK SA SJEDNICE  

                                         NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA VIOP  d.o.o. 

 

                       Dana 15.07.2015. godine održana je 9. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o., u 

prostorijama društva s početkom u 17,00 sati. Zasjedanju  su prisustvovala tri člana Nadzornog 

odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici  je prisustvovala direktorica poduzeća. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:      

           

                      

 

                                                                  DNEVNI  RED 

             

              1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika  sa  8. sjednice NO,  

              2. Izvješće Državne revizije o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka, 

              3. Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-6 2015. Godine, 

              4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za direktora Društva,  

              5. Razno   

 

 

                            

1. točka dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa  8. sjednice NO    

 

        Zapisnik sa 8. sjednice NO jednoglasno je prihvaćen od svih prisutnih članova Nadzornog 

odbora.  

 

 2. točka dnevnog reda –  Izvješće Državne revizije o obavljenoj provjeri izvršenja danih 

preporuka   

 

     Članovi Nadzornog odbora upoznali su se sa Izvješćem Državne revizije o obavljenoj provjeri 

izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne 

vodoopskrbe na području Krapinsko zagorske županije. VIOP d.o.o se očitovao  na nalaz revizije, 

a Revizija je napravila Izvješće sa danim preporukama koje su prema njihovim stavovima i 

mišljenjima neke izvršene u cijelosti, neke djelomično, a neke preporuke nisu izvršene.        

    Izvješće državne revizije o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka primljeno je na znanje   

 svih prisutnih članova Nadzornog odbora. 

 

.         .      

3.  točka dnevnog reda  - Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-6 2015. godine    

  Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa  poslovanjem I-VI 2015. godine. U proteklom 

razdoblju  ukupni prihodi iznose 2.340.422, ukupni rashodi 2.485.686, razlika u potrošnji vode u 

odnosu na prošlu godinu je mala ali priključaka na vodovodnu mrežu imamo manje, poduzeće je 

likvidno .  

Pratiti će se odnos prihoda i rashoda i temeljem istog predložiti potrebne mjere. 

Treba osigurati učešće za projekte koji su u planu; za izgradnju UPOV-a, za VS Vinagora, za 

sanaciju gubitaka, a  također i za otkup zemljišta  za UPOV. 

O potrebi osiguranja sredstava za navedena učešća, a sukladno godišnjem planu obavijestiti će se 

Gradonačelnik te će se temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva zatražiti način 

financiranja. 



Od 01.07.2015. godine poduzeće VIOP  radi smanjenja troškova ide na tromjesečno očitanje vode 

o čemu su potrošači obaviješteni.  

 

                Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje I-VI 2015. godine primljena na 

znanje svih prisutnih članova Nadzornog odbora.   

 

 

4. točka dnevnog reda -  Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za direktora  

    Članovi Nadzornog odbora upoznali su se sa  Odlukom o raspisivanju natječaja za direktora 

društva. Natječaj za direktora bit će objavljen 15 dana u javnom glasilu i na stranicama  

VIOP-a . 

Nadzorni odbor će nakon provedenog natječaja otvoriti i pregledati ponude, pozvati kandidate na 

razgovor i nakon toga donijeti Odluku o odabiru.  

         Nadzorni odbor jednoglasno je donio  

 

                                                                   ODLUKU  

 

 

                o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva. 

                 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni . 

 

      

5. točka dnevnog reda – Razno          
             Sjednica je završena u 18,00  sati.      


