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Šibenik, 20. studenog 2017. god. 
 
 

Z A  P  I  S  N  I  K 
 

 
Sastavljen na 2. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, koja je 
održana dana 20. studenog  2017 . godine, s početkom u 12 sati, u službenim prostorijama 
Društva. 
 
Temeljem točke 29 a. Društvenog ugovora o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o 
trgovačkim društvima za komunalne djelatnosti Vodovoda i odvodnje Šibenik, 9. sjednicu 
Nadzornog odbora sazvala je predsjednica Nadzornog odbora Društva sa slijedećim: 
 
 

D n e v n i    r e d : 
 
 

1. Potvrda Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora od dana 1. kolovoza 2017. godine 
2. Izvješće o poslovanju Društva I-IX 2017. godine 
3. R a z n o 

 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je konstatirao da su sjednici nazočni članovi 
Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Alan Lokas, Tomislav Lucić, Stipica Protega, Ivan 
Malenica, Robert Podrug i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru. 
 
Ostali nazočni sjednici su: Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela računovodstva i financija, Sineva 
Čeko, rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, radi vođenja zapisnika sjednice, te 
Zvonimir Štrkalj, dipl. iur i Ante Paić, dipl. iur, radi pružanja pravne pomoći tijekom rada 
sjednice. 
 
Nakon konstatacije da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje 
predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu 2. sjednice 
Nadzornog odbora kojega su dobili u pisanom pozivu i to:. 
 

D n e v n i    r e d : 
 

4. Potvrda Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora od dana 1. kolovoza 2017. godine 
5. Izvješće o poslovanju Društva I-IX 2017. godine 
6. R a z n o 

 
Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda to je predloženi dnevni red  
jednoglasno prihvaćen. 



 
 
 Ad. 1. 
 
Po prvoj točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o sadržaju 
zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice  NO-a, od 1. kolovoza 2017. godine, te stave 
primjedbe na isti ukoliko ih imaju. 
 
Kako nije bilo primjedbi na dostavljenii zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik s 1. 
konstituirajuće sjednice  NO-a, od 1. kolovoza 2017. godine jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 2. 
 
Izvješće o poslovanju Društva I-IX 2017. godine u bitnom je iznio direktor Društva 
konstatirajući da je poslovanje i likvidnost u posljednjih šest godina stabilno, te da ne postoji 
ni jedan razlog koji bi mogao dovesti do bilo kakvih poremećaja. 
 
Navodi da su u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje ukupni prihodi porasli za 7% 
zahvaljujući prvenstveno povećanju prihoda od osnovne djelatnosti, jer je na gotovo svim 
područjima opskrbe izvan grada Šibenika prodano više vode u ovom razdoblju u odnosu na 
2016. godinu, bilo da se radi o turističkom ili poljoprivrednom kraju. Utjecaj vremenskih 
prilika (izrazito sušno razdoblje) naročito je vidljiv na ruralnom području VDZ-a, gdje je 
prodano za četvrtinu više vode u usporedbi sa istim razdobljem 2016. godine. 
 
Direktor je nadalje istaknuo da su domaćinstva još uvijek veći potrošaći od gospodarstva, no 
primjećuje se značajan porast potrošnje vode kod našeg najveće gospodarskog subjekta TLM-
a prvi put nakon niza godina strmoglavog pada potrošnje, a koja činjenica ukazuje na veće 
proizvodne aktivnostiali. 
 
U troškovima poslovanja Društva električna energija ima značajn udio, što se naročito 
odražava u sušnom razdoblju kada je hidropogon izvan funkcije. 
 
U sklopu ove točke dnevnog reda direktor je upoznao nazočne sa statusom i fazama 
realizacije projekata izgradnje sustava odvodnje i dijela vodoopskrbne mreže koji su u tijeku i 
o početku i rokovima realizacije projekata koji su prihvaćeni kroz financiranje iz nepovratnih 
sredstava EU fondova, a čija izgradnja tek slijedi. Tako je naveo projekt Aglomeracija 
Šibenik, izgradnju Uređaja za pročišćavanje Vodice-Srima-Tribunj koja je pri kraju, nakon 
čega slijedi II faza izgradnje kanalizacijske mreže, dok će u slijedećoj godni biti pokrenuti 
postupci realizacije podsustava Tisno-Pirovac-Jezera, te Murter-Kornati, čiji obvezni 
završetak je predviđen do 2023. godine. 
 
Nadalje je direktor informirao članove Nadzornog odbora da je Društvo uvršteno na listu 
poreznih dužnika koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Ministarstva financija 
RH Porezne uprave, a odnosi se na neplaćenu koncesijsku naknadu za zahvaćanje voda za 
potrebe javne vodoopskrbe po rješenju Ministarstva financija RH Carinske uprave i koje je 
rješenje Društvo osporilo.   
 
S obzirom na stavove Ministarstva financija RH za koje se smatra da su protivni odredbama 
sklopljenih ugovora o koncesiji, kao i postupanje Ministarstva poljoprivrede RH koje je 
protivno odredbama Zakona o vodama i Zakona o koncesijama Društvo je pokrenulo parnični 



popstupak protiv RH, pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. koji postupak još uvijek nije 
okončan, a jednako tako je iz istog osnova pokrenulo i upravni spor pred Upravnim sudom u 
Splitu zbog povreda odredaba ZV-a i ZK-a te drugih propisa Republike Hrvatske. 
 
S obzirom na postupanje Ministarstva financija RH i pritisak koji se vrši na Društvo radi 
plaćanja  sporno utvrđenog duga postoji velika vjerojatnost da Ministarstvo financija RH neće 
čekati pravomoćnost odluke Upravnog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu, pa i takvu 
mogućnost treba uzeti u obzir. 
 
Nakon izlaganja direktora predsjednik je pozvao nazočne da se uključe u raspravljanje po 
ovoj točki dnevnog reda. 
 
Nazočni su izlaganje direktora ocijenili dostatnim, te kako nije bilo potrebe za daljnjim 
pitanjima, to je Informacija o poslovanju Društva I-IX 2017. godine jednoglasno prihvaćena, 
 
Ad.3. 
 
Branimir Šupe, predstavnik radnika u Nadzornom odboru obavijestio je nazočne da je u 
Društvu pokrenut postupak kolektivnog pregovaranja kao najveće pravo radnika koje se po 
zakonu može ostvariti. 
 
  
Kako nije bilo daljnih pitanja, rasprave i prijedloga, predsjednik je zaključio rad sjednice u 
12,40 sati. 
  
 
 
 
 
   Zapisnik sastavila:                                                     P r e d s j e d n i k 
                                                                                     Nadzornog odbora 
  Sineva Čeko, dipl. iur              
                                                                                          Ante Rakić 
  
 
 
 


