
 
SKRAĆENI ZAPISNIK S I. SJEDNICE 

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA  VIOP d.o.o. 

 

 

Dana 02.06.2022.  godine održana je  1. sjednica Nadzornog odbora Viop d.o.o. Pregrada. 

Sjednici su prisustvovala tri člana NO te Direktor Viop- a.     
 

Prisutni:                    Baričević Robert, predsjednik NO  

              Gajšak Josip, zamjenik predsjednika  NO  

                                  Ilijaš Miljenko, član NO 

Odsutnih nema.             

 Od ostalih prisutni:   Krunoslav Kolar, direktor VIOP d.o.o. 

           Zapisničar:           Svečak Barbara 

            Sjednica je počela u 19,00 sati. 
 

Predsjednik NO otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći dnevni red   
 

                                                                           DNEVNI  RED  

  
1.   Razmatranje  i prihvaćanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora 

2.   Financijsko izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2021. godinu s prijedlozima odluka 

3.   Izvješće revizije za 2021. godinu 

4.   Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine s                                                 

      prijedlogom odluke   

5.   Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2022. godine 

6.   Informacija o prikazu troškova poslovanja i pokretanju postupka povećanja cijene vodne   

      usluge 

7.   Izmjena Ugovora o pravima i obvezama člana uprave – direktora društva i davanje    

      suglasnosti 

8.   Informacija o odluci isplate sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i   

      ruralnom razvoju 

9.   Informacija o obavezi donošenja integralne odluke o naknadi za razvoj 

10. Razno 

                                                                            

          Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno s 3 (tri) glasa ZA i 0  (nula ) protiv.       
 
 
 

1. točka dnevnog reda 

Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora 

 

Primjedbi na zapisnik s konstituirajuće sjednice nije bilo te predsjednik NO daje zapisnik na 

usvajanje, isti je usvojen s 3 (tri) glasa ZA i 0 (nula) protiv. 

 

 

 

 

 

 



2. točka  dnevnog reda 

Financijsko izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2021. godinu s prijedlozima odluka 

 

Direktor navodi da su ukupni prihodi u iznosu od 3.588.611 kuna, ukupni rashodi u iznosu  od 

3.681.488 kuna, a gubitak u iznosu od 92.877 kuna te ističe da gubitak postoji zbog povećanja 

troškova održavanja, poskupljenja sirovina, goriva i ostalih energenata te manje godišnje potrošnje 

pitke vode. Vezano za točku 6. u kratkoročnim obvezama (obveze prema bankama i drugim 

financijskim institucijama) direktor pojašnjava da se tu radi o financijskom leasingu za službeno 

vozilo Dacia Duster (iznos od 19.280 kuna). 

 

Predsjednik NO daje odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici NO na usvajanje i 

NO istu usvaja. 

 

 

3. točka  dnevnog reda 

Izvješće revizije za 2021. godinu 

 

Direktor navodi da je Uprava društva sastavila, predočila i dala na prihvaćanje Nadzornom odboru 

te Skupštini društva godišnja financijska izvješća, sukladno važećim propisima za 2021. godinu.  

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine s aktivom i pasivom iznosi 51.889.352 kuna 

Račun dobitaka i gubitaka za 2021. godinu s ukupnim prihodima iznosi 3.588.611 kuna, a s 

ukupnim rashodima iznosi 3.681.488 kuna. Gubitak razdoblja je  92.877 kuna. 

 

Predsjednik NO zahvaljuje na obrazloženju i obzirom da nije bilo pitanja zatvara točku br. 3  

 

 

4. točka  dnevnog reda 

Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine s                                              

prijedlogom odluke 

 

Direktor navodi da je ostvaren gubitak društva iz 2021. godine u iznosu od  92.876,72 kuna. 

Ostvaren gubitak u iznosu od 67.598,55 kuna pokriva se iz zadržane dobiti društva, a iznos od 

25.278,7 kuna prenosi se u naredno razdoblje. 

 

NO s 3 (tri) glasa ZA i 0 (nula) protiv prihvaća prijedlog odluke o izvješću o radu NO i razrješnici. 

 

 

5. točka  dnevnog reda 

Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2022. godine 

 

Direktor navodi da je iznos od  949.172 kuna rashoda i 883.769 kuna prihoda uobičajeno za 

tromjesečje, obzirom na potrošnju vode i porast materijalnih troškova za cca 20.000 kuna. 

Vezano za razliku obveza prema dobavljačima direktor odgovara, da je u to uključena investicija 

za Žolekov Breg te da je u međuvremenu isplaćena. Direktor ističe da je sada bolja situacija nego 

u prvom tromjesečju.Vezano za projekte i investicije direktor odgovara da je završena investicija 

Žolekov Breg te da se rade priključci na vodoopskrbnu mrežu. Direktor također ističe da je 

investicija rekonstrukcije izvorišta B1 pred završetkom. Navodi da je u tijeku izrada projektne 

dokumentacije za postojeću i novu odvodnju. Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama te daje 

na prihvaćanje financijsko izvješće u prva tri mjeseca koje NO prihvaća. 



6. točka dnevnog reda 

Informacija o prikazu troškova poslovanja i pokretanje postupka povećanje cijene vodne usluge 

 

Direktor ističe da porast materijalnih troškova, troškova energenata i troškova održavanja voznog 

parka najviše utječe na povećanje cijene vodne usluge. 

 

Predsjednik NO zahvaljuje na obrazloženju i obzirom da nije bilo pitanja zatvara točku br. 6 

 

 

7. točka  dnevnog reda 

Izmjena Ugovora o pravima i obvezama člana uprave – direktora društva i davanje suglasnosti 

 

Direktor predlaže NO davanje prethodne suglasnosti da Upravi odobri povišicu plaće na način da 

se poveća bruto iznos plaće odnosno vrijednost bodova koji istu određuju kao kompenzaciju za 

ukinute naknade. Predsjednik NO zahvaljuje na obrazloženju i smatra zahtjev opravdanim, ali 

predlaže da bi trebalo s tim zahtjevom i zahtjevom za povećanje plaća radnika ići u dogovor s 

Skupštinom društva. Predsjednik NO zajedno s članovima predlaže da se izmjena Ugovora o 

pravima i obvezama člana uprave prebaci na neku od sljedećih sjednica. 

 

Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja predsjednik NO zatvara točku br. 7 

 

 

8. točka  dnevnog reda 

Informacija o odluci isplate sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju 

 

 

Direktor navodi da je pregledom dokumentacije Agencija dala financijsku korekciju u umanjenoj  

stopi ispravka od 5% na ugovor o javnoj nabavi (obzirom da korisnik nije koristio zakonsku 

mogućnost iz čl. 263. st. 2. ZJN).  

Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara točku broj 8. 

 

 

9. točka  dnevnog reda 

Informacija o obavezi donošenja integralne odluke o naknadi za razvoj 

 

Direktor navodi da je rok od 36 mjeseci istekao 18.07.2022., a materija naknade za razvoj mora 

biti uređena Odlukom o naknadi za razvoj, koju će donijeti javni isporučitelj vodnih usluga te 

usklađena s odredbama Zakona o financiraju vodnog gospodarstva. 

Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara točku broj 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. točka  dnevnog reda 

Razno 

 

Član NO Miljenko Ilijaš napominje da su radnici nezadovoljni malim plaćama, dok se obim posla 

konstantno povećava. Predlaže dogovor s Niskogradnjom o košnji i malčiranju, što bi ubrzalo 

izvedbu priključaka. Direktor navodi da su plaće povećane u njegovom dosadašnjem mandatu. 

Obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik NO zatvara točku broj 10 i zaključuje sjednicu.  

Sjednica završava u 20:30 sati. 

 

 

 

 
ZAPISNIČAR                                                                                                               PREDSJEDNIK NADZORNOG  
Barbara Svečak                                                                                                                           ODBORA 
                                                                                                                                  mr.sc. Robert Baričević, dipl. oec        

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 


