
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA VIOP d.o.o. 

             Dana  24.05.2019.godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o. u 

prostorijama društva s početkom u 19.00 sati. Zasjedanju su prisustvovala tri člana Nadzornog 

odbora. Od ostalih, na sjednici Nadzornog odbora prisustvovala je direktorica društva. 

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

                1 Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora  

                2. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o za 2018.godinu sa 
prijedlozima odluka, 

                3. Izvješće revizije za 2018.godinu 

                4. Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2018.godine 
sa prijedlogom odluke 

                 5. Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-3 2019.godine,   

                 6. Davanje suglasnosti za povećanje vrijednosti boda radnicima VIOP d.o.o i donošenje 
zaključka i    
                7.Razno.  
                                                                                      
            Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA, 0  (nula ) protiv.       

 

1. točka dnevnog reda- usvajanje zapisnika sa  3. sjednice NO 

Zapisnik sa 3. sjednice NO prihvaćen je jednoglasno sa 3 ( tri) glasa ZA, O (nula) protiv. 

 

2. točka dnevnog reda  - Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o za 2018. 
Godinu sa prijedlozima odluka 

 

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjim financijskim izvješćem za 2018.godinu to: 
Ukupni prihodi u 2018. godini iznosili su 4.827.226,43 kn, ukupni rashodi 4.813.734,28 kn, bruto 
dobit 13.492.15 kn, porez 9.776,40 kn  i dobit nakon oporezivanja 3.715,75 kn.    
Ostvarena neto dobit raspoređuje se u zadržanu dobit društva. 
Izvršene su analize vode mjesečnim kontrolama, izvršeno je ukupno 25  ispitivanja i sva ispitivanja 
bila su sukladna.  
Investicije su financirane temeljem ugovora o sufinanciranju i sva sredstva  su iskorištena u 
2018.godini. 
Nakon razmatranja Nadzorni odbor jednoglasno sa  3 (tri) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je 
prijedloge slijedećih odluka:  
 

                O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi Društva 

1. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o.  
Pregrada za 2018. godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta. 

2. Utvrđuje se da je Uprava Društva upravljala istim u skladu sa Zakonom i Izjavom te joj se daje 
razrješnica. 

 



 

O D L U K A 
o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu 

 

Točka 1. 
 
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2018. godinu i Nadzornom 
Odboru te Skupštini predočila na prihvaćanje godišnja financijska izvješća: 
 
1. Bilancu 
2. Račun dobiti i gubitaka 
3. Bilješke uz financijska izvješća 
 

Točka 2. 
 
Utvrđuju se  financijski izvještaji za 2018. godinu i to: 
 

• Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine s aktivom i pasivom u visini od =47.583.782 kn. 
 

• Račun dobitka i gubitka za 2018. godinu s ukupnim prihodima od =4.827.226,43 kn, ukupnim 
rashodima od =4.813.734,28 kn,  bruto dobiti  od =13.492,15 kn, porezom od =9.776,40 kn i 
dobiti nakon oporezivanja od 3.715,75 kn. 

 

• Bilješke uz financijska izvješća 
                                                                      

Točka 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
O D L U K A 

o uporabi dobiti za 2018. godinu 
                                                                               
Ostvarena neto dobit društva prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. 
godinu iznosi =3.715,75 kn. 
Ostvarena neto dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od 3.715,75 kn raspoređuje se u zadržanu 
dobit društva. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
                                                                                                                                        
 3.točka dnevnog reda -  Izvješće revizije za 2018.godinu 

 

Članovi Nadzornog odbora  upoznati su sa Izvješćem revizije za 2018.godinu i to:   

Prema mišljenju revizora godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva 

na dan 31.12.2018.godine. 

                   Informacija o izvješću revizije za 2018. godinu primljena je na znanje svih prisutnih članova 

Nadzornog odbora.  



4. točka dnevnog reda  -  Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za razdoblje siječanj-

prosinac 2018.godine sa prijedlogom odluke 

 

Članovi Nadzornog odbora  upoznati su sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za 
razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine,  

                Nakon razmatranja Nadzorni odbor jednoglasno sa  3 (tri) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je 

prijedlog slijedeće odluke:  

O D L U K A 
o prihvaćanju Izvješća o radu te razrješnici Nadzornom odboru 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora  VIOP-a d.o.o. za razdoblje siječanj – prosinac 
2018. godine. 

2. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom i 
Statutom, pa se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica. 

 

 

5. točka dnevnog reda – Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-3 2019.godine 

   

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa poslovanjem VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3 2019.godine. 
Ukupni prihodi iznose 1.091.291 kn, ukupni rashodi 1.190.673 kn.        

 

               Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2019.godine primljena je 
na znanje svih prisutnih članova.  

 

   

6. točka dnevnog reda -  Davanje suglasnosti za povećanje vrijednosti boda radnicima VIOP d.o.o i 
donošenje zaključka    
 

Članovi  Nadzornog odbora upoznati su da je potrebno izvršiti korekciju plaća svih zaposlenih, budući 
da se cijena rada na tržištu bitno promjena i opasnost od odlaska radnika sve je veća.  

          Nakon razmatranja Nadzorni odbor jednoglasno sa  3 (tri) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je  

                                                                Z A K LJ U Č A K  

            Daje se suglasnost za povećanje  vrijednosti boda za obračun plaća sa 2,20 na 2,42., počevši 

sa primjenom obračuna plaća za mjesec svibanj 2019. godine.   

  

 

7. točka dnevnog reda – Razno    Pod točkom  dnevnog reda Razno članovi Nadzornog odbora  
upoznati su sa zapošljavanjem radnika po raspisanom natječaju, zatim raspravljalo se o 
mogućnostima  nabavke kamere za snimanje kanalizacije, te o prijedlogu novog Zakona o vodama i 
vodnim uslugama.    

 


