
 

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

 

                       Dana 24.05.202021. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o., u 

prostorijama  Niskogradnje d.o.o s početkom u 17,00 sati. Zasjedanju  su prisustvovala tri člana 

Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici  je prisustvovao direktor društva . 

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

                                                                         

                                                             DNEVNI  RED 

                   1  Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 12.. sjednice Nadzornog odbora  

                2. Financijsko izvješće o poslovanju VIOP d.o.o za 2020. godinu, sa prijedlozima 

                    Odluka 

                3. Izvješće revizije za 2020. godinu  

                4. Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 
2020. godine , sa prijedlogom Odluke         

                5. Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-3 2021.godine,   

                6.Razno.   
                                    

1. točka dnevnog reda – Razmatranje i prihvaćanje  zapisnika sa  12.  sjednice Nadzornog odbora     

        Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora  jednoglasno je prihvaćen od svih prisutnih članova 

Nadzornog odbora.  

 2. točka dnevnog reda –   Financijsko izvješće o poslovanju VIOP d.o.o za 2020. Godinu, sa 

prijedlozima  Odluka  

         Članovi  Nadzornog odbora  upoznati su sa Financijskim izvješćem o poslovanju VIOP d.o.o  za 

2020. godinu i to:  Ukupni prihodi  iznose 3.561.888 kn, ukupni rashodi 3.555,266 kn , bruto  dobit 

6.722,03 kn,   VIOP   d.o.o. temeljem financijskog izvješća o poslovanju  za 2020. godinu, uspješno je 

završio poslovnu godinu. 

Nadzorni odbor jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA  , O  (nula) protiv  jednoglasno je donio   

PRIJEDLOG  

O D L U K U  

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 2020. godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta. 
 

2. Utvrđuje se da Uprava Društva od 01.01.2020.godine do 30.09.2020.godine koju je 
činila Vesna Zagvozda i Uprava Društva od 01.10.2020.godine do 31.12.2020.godine 
koju je činio Krunoslav Kolar upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Izjavom te 
se istima daje razrješnica 

 

O D L U K U 

 

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu 

                                                                                                                         

                                                                 Točka 1. 

 

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2020. 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 2020 godinu i to: 

• Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine s aktivom i pasivom u visini od 
=51.280.205,51 kn. 

 

• Račun dobitka i gubitka za 2020. godinu s ukupnim prihodima od =3.561.987,93 kn, 
ukupnim rashodima od =3.555.265,90 kn,  bruto dobiti  od =6.722,03 kn, porezom od 
=2.416,32 kn i dobiti nakon oporezivanja od 4.305,71 kn. 
 

• Bilješke uz financijska izvješća. 
                                                                         

Točka 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 



O D L U K U  

 

o uporabi dobiti za 2020. godinu 

                                                                               

      1.Ostvarena neto dobit društva prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih 

izvještaja za 2020. godinu iznosi =4.305,71 kn. 

 

2. Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu u iznosu od 4.305,71 kn raspoređuje 
se u zadržanu dobit društva. 

 
 
 

       3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

  3. točka dnevnog reda –   Izvješće revizije za 2020. Godinu   

      Članovi  Nadzornog odbora upoznati su sa izvješćem revizije za 2020. Godinu.  

      Izvješće revizije primljeno 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  2020. godine, sa prijedlogom Odluke  

       Članovi  Nadzornog odbora upoznati  su  sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.  

Nadzorni odbor jednoglasno sa   3 (tri) glasa ZA  , O  (nula) protiv  j donio  je   PRIJEDLOG  

 

 O D L U K U 

 

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 2020. 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 2021. godine   

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa poslovanjem VIOP do.o.o za razdoblje I-III 2021. Godine i 

to:   ukupni prihodi iznose 843.935 kn, ukupni rashodi 863.405 kn , zatim članovi Nadzornog odbora  

upoznati su sa investicijama koje su u tijeku i to:  

-tromeđa izgradnja cjevovoda Podsustava Žolekov  breg , radovi su u tijeku, planirani rok završetka 

radova je kraj kolovoza 2021. godine, radi se na izmjeni i  dopuni  građevinske dozvole zbog nekih 

izmjena  koje su utvrđene na terenu.  

-izmjene i dopune projekta odvodnje aglomeracija Pregrada imovinsko pravni odnosi – radi se na 

provođenju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, treba se izraditi novi 

elaborat neophodan za ishođenje nove lokacijske dozvole. 

- projektiranje dokumentacije za mješoviti sustav odvodnje grada Pregrada – radi izrade projektne 

dokumentacije za ishođenje dozvole postojećeg sustava odvodnje bilo je potrebno kompletno 

geodetsko   snimanje svih kanalizacijskih cijevi i kanalizacijskih okana . Radove je izvodila tvrtka GEO-

TNT u periodu siječanj-travanj 2021. godine.   

- rekonstrukcija izvorišta B-1 -  u rujnu 2019. godine provedena je javna nabava i odabran izvođač 

radova Kuna-gora  Zanatska zadruga. U veljači 2021. godine potpisan je ugovor o financiranju  za 

nastavak radova. Realizacija financiranja tog iznos planirana je koncem rujna 2021. godine.   

6. točka dnevnog reda  -  Razno  

Pod točkom dnevnog reda Razno  članovi Nadzornog odbora upoznati su na je na temelju  

provedenog  postupka  nabave nabavljeno vozilo, ali još nije isporučeno.     

Sjednica je završena u 17,45 sati.  

   

 

 


