
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. 
 Š  I  B  E  N  I  K 
SKUPŠTINA DRUŠTVA 
Broj:  4 – 5602-1- /2017. 
Šibenik, 21. lipnja 2017.god. 
 
 

Z A  P  I  S  N  I  K 
 
 
Sastavljen na Skupštini Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koja je održana dana 21. lipnja 
2017.godine, s početkom u 9,00 sati. 
 
Na temelju članka 15. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik i 
članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, Skupštinu je sazvao direktor Društva sa 
slijedećim 
 
 

D n e v n i   r e d 
 
 
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva, utvrđivanje 

broja glasova  
2.  Izbor predsjedavajućeg Skupštine 
3. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 

2016. godinu 
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju  godišnjeg izvješća Društva za 2016. godinu 
5. Donošenje odluke o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2016. godinu 
6. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru 

vođenja poslovanja Društva za 2016. godinu 
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog 

odbora 
8. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 2016. godinu i 

prikaza troškova  
9. Donošenje financijskog plana prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju 

programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2017. godinu, te izvješće o 
prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih 
kapitalnih objekata i uređaja jedinica lokalne samouprave za  2016. godinu 

10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva 
 
Direktor Društva je otvorio Skupštinu, te obavijestio nazočne da je temeljem članka 15. 
Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik,  sazvao Skupštinu Društva 
radi donošenja odluke o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu, za koja je 
zakonski rok donošenja zaključno dana 30. lipnja 2017. godine. 
 
Sjednici je nazočna pravna služba Društva - Sineva Čeko, koja vodi zapisnik Skupštine, te 
Zvonimir Štrkalj i Ante Paić, radi pružanja stručne pomoći u radu članovima Skupštine. 

 
Sjednici je nazočan Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela računovodstva, te Radovan Lucić za 
revizorsku tvrtku „Šibenski Revicon“, koja je izradila revizorska izvješća. 



Nakon otvaranja Skupštine prešlo se na utvrđivanje nazočnih i zastupanih članova Društva u 
svrhu utvrđivanja broja glasova sukladno članku 15. stavku 2. Društvenog ugovora u kojemu 
je određeno da Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi 
Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 70% temeljenog kapitala društva. 
 
Utvrđeno je da su Skupštini nazočni članovi: 

- Grad Šibenik zastupan po Diani Dulibić, predstavniku gradonačelnika grada Šibenika  
- Grad Vodice zastupan po gradonačelnici dr. Nelki Tomić  
- Grad Drniš zastupan po Nikoli Lovriću, predstavniku gradonačelnika grada Drniša 
- Grad Skradin zastupan po gradonačelniku Antoniju Brajkoviću, 
- Općina Primošten zastupana po Jerku Prginu, zamjeniku načelnika Općine Primošten, 
- Općina Rogoznica zastupana  po Ljubi Županoviću, zamjeniku načelnice Općine 

Rogoznica,  
- Opčina Unešić zatupana po Anti Božiću, predstavniku načelnika Općine Unešić, 
- Općina Primorski Dolac zastupana po načelniku Jošku Dujmoviću, 
- Općina Prgomet zastupana po načelniku Ivanu Skelinu, 
- Općina Pirovac zastupana po načelniku Ivanu Gulamu, 
- Općina Bilice zastupana po načelniku Josipu Čaleti, 
- Općina Stankovci zastupana po načelniku Željku Baradiću, 
- Općina Tribunj zastupana po načelniku Marku Grubeliću,  
- Općina Marina zastupana po Jakovu Pažaninu, predstavniku načelnika Općine Marina 

 
Ad. 2.  
 
Za predsjedavajučeg Skupštine predložena je Diana Dulibić, punomoćnica Grada Šibenika, 
kao većinskog udjeličara u Društvu. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga članova Skupštine za predsjedavajučeg, to je prijedlog da se 
za predsjedavajučeg Skupštine izabere Diana Dulibić, stavljen na glasovanje. 
 
Diana Dulibić je jednoglasno izabrana za predsjedavajučeg Skupštine. 
 
Nazočni zamjenik načelnika Općine Primošten, Jerko Prgin, tražio je dopunu dnevnog reda 
novom točkom – problematika dokapitalizacije Jadranske banke, no predsjedavajuća 
Skupštine i direktor Društva predlagatelju su ukazali na zakonsku nemogućnost dopune 
dnevnog reda na samoj Skupštini. 
 
 Predsjedavajuča Skupštine je prešla na slijedeću točku dnevnog reda –  
 
Ad. 3.   
 
Predsjedavajuća je po ovoj točki dnevnog reda -  donošenje odluke o utvrđivanju i 
prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu, riječ dala Ivanu Šantiću, 
rukovoditelju Odjela računovodstva i financija. 
 
Ivan Šantić je u bitnom iznio i komentirao poslovna događanja u Društvu u 2016. godini, s 
posebnim naglaskom na smanjenoj prodaji vode u odnosu na prethodnu godinu i to na svim 
područjima vodoopskrbe prvenstveno iz klimatskih razloga, što se potvrđuje u ruralnom 
VDZ-u i to kategoriji gospodarstva za 3%, a kućanstvu za 5%. 



Agonija TLM-a se nastavlja jer potrošnja TLM-a u 2016. godini čini 30% potrošnje iz 2013. 
Godine i svega 6% potrošnje iz 2010. Godine. 
Produžena turistička sezona je utjecala da turizam sa ugostiteljstvom ostvari bolje rezultate u 
čemu prednjači Solaris d.d. koji je naš najveći potrošač, ali konstatitra da je gubitak prodaje 
vode u industriji i dalje nenadoknadiv. 
Najveći pad prodaje vode u odnosu na prethodnu godinu bilježi se u naselju Kistanje (za 23%) 
radi klimatskih uvjeta, ali i radi prijelaza na dvomjesečno očitanje vodobrojila. 
Unutar realizacije usluge vodoopskrbe na fiksni dio osnovne cijene vode prema troškovima 
koji nastaju kao posljedica priključenja na vodoopskrbni sustav, a prema profilu vodobrojila 
otpada 28% što je za 3% više od 2015. godine. Dakle, u ukupnoj realizaciji vodoopskrbe radi 
značajnog količinskog smanjenja prodaje vode u 2016. godini smanjen je udjel realizacije 
varijabilnog dijela odnosne cijene, a povećan udio fiksnog djela u ukupnoj realizaciji 
vodoopskrbe. 
Društvo je poslovnu 2016. godinu završilo sa 658.816 kuna dobiti. Ukupni prihodi su u 
odnosu na prethodnu godinu porasli za 2.143 tis.kn, a ukupni rashodi za 2.228 tis.kuna. 
 
Nakon izlaganja rukovoditelja Odjela raučunovodstva i financija, direktor je rezimirao 
financijsku i poslovnu situaciju Društva istaknuvši da je Društvo likvidno, da posluje redovito 
i podmiruje sve svoje obveze, no posebno napominje da će cijena vodnih usluga rasti naročito 
zbog izgradnje složenih i skupih sustava odvodnje koji u današnje vrijeme postaju obvezujući 
uvjeti za uredno i redovito obavljanje ove djelatnosti.  
Ujedno je ukazao na ubrzani rast i širenje područja djelatnosti zbog preuzimanja sustava 
odvodnje velikog dijela jedinica lokalne samouprave, kao i zbog okrupnjavanja uslužnih 
područja dok povečani obujam poslova obavlja isti broj ljudi, dapače i manji zbog redovitog 
odlaska radnika u starosnu mirovinu. 
 
Nakon izlaganja direktora predsjedavajuća je otvorila raspravu s pozivom nazočnima da se 
uključe svojim dodatnim pitanjima. 
 
Kako su cjeloviti materijali dostavljeni u zakonskom roku i na vrijeme, te su u potpunosti 
jasne i obrazložene sve bitne stavke dostavljenog financijskog izvješća, to nije bilo potrebe za 
dodatnim objašnjenjima, slijedom čega je predsjedavajuća stavila na glasovanje utvrđivanje i 
prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu. 
 
Predsjedavajuća je konstatirala da je za prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2016. 
godinu glasovalo 14 nazočnih članova, dok je predstavnik Općine Primošten bio protiv, a 
načelnik općine Tribunj suzdržan, s obrazloženjem da je kasno dobio pripadajuće materijale 
radi čega se ne može upustiti u valjano raspravljanje i odlučivanje.  
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Utvrđuje se i prihvaća godišnje izvješće društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik za 
2016. godinu. 
             
Ad. 4. 
 
Predsjedavajuća je stavila na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju  
godišnjeg izvješća Društva za 2016. godinu, vezano za prethodnu točku, te je utvrdila da je za   
donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju  godišnjeg izvješća Društva za 2016. godinu 



glasovalo 14 nazočnih članova, dok je predstavnik Općine Primošten bio protiv, a načelnik 
općine Tribunj suzdržan. 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Usvaja se i prihvaća Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu 
 

a.) Bilanca s aktivom u visini od 880.151.055 kn 
b.) Račun dobiti i gubitka, s neto dobiti od 423.280 kn, koja će se koristiti za pokriće 

gubitka iz proteklih godina  
c.) Izvještaj o novčanom tijeku (primjenom indirektne metode) 
d.) Izvještaj o promjenama kapitala  
e.) Bilješke 

 
Za manjkove po godišnjem popisu (inventuri) izvršenom na dan 31. 12. 2016. godine, u 
iznosu utvrđenog manjka: 

- materijala na skladištu                                                               15.842,37 
kn 

- materijala po priručnim skladištima u radnim jedinicama          
2.575,91 kn 

- materijala u objektu zatvorenog tipa                                              408,11 
kn 
 

 ne tereti se odgovorna osoba. 
 
Ad. 5. 
 
Predsjedavajuća je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda - donošenje odluke o 
prihvaćanju revizorskog izvješća za 2016. godinu, te je riječ dala Radovanu Luciću, 
ovlaštenom revizoru Društva koji je izvijestio nazočne da je izvršio reviziju cjelokupnog 
poslovanja Društva i dao pozitivno mišljenje. Utvrdio je da se financijsko poslovanje Društva 
provodi po zakonu i računovodstvenim standardima, te da nema nikakvih odstupanja i 
nezakonitosti. 
Kako nakon izlaganja ovlaštenog revizora nije bilo posebnih pitanja i prijedloga, to je 
predsjedavajuća ovu točku stavila na glasovanje, nakon čega je utvrdila da je za donošenje 
odluke o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2016. godinu, glasovalo 14 nazočnih članova, 
dok je predstavnik Općine Primošten bio protiv, a načelnik općine Tribunj suzdržan. 
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Usvaja se i prihvaća Izvješće neovisnog revizora zajedno sa Financijskim izvještajima za 
godinu završenu 31. prosinca 2016.  
 
Ad. 6. 
 
Po ovoj točki dnevnog reda - donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru vođenja poslovanja  Društva za 2016. godinu, predsjedavajuća je 
izvijestila nazočne da je Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, u 
predmetu obavljenog nadzora vođenja Društva za 2016. godinu donio izvješće o obavljenom 
nadzoru, u kojemu je utvrdio da Društvo posluje  u skladu sa zakonom i i odlukama Skupštine 
Društva. Također je utvrdio da su financijska izvješća napravljena u skladu s poslovnim 



knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te je nazočne 
pozvala  na raspravu.  
Kako se za riječ nije javio nitko od nazočnih, to je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom 
nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2016. godinu stavljeno na glasovanje nakon čega je 
predsjedavajuća utvrdila da je za donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora 
glasovalo 14 nazočnih članova, dok je predstavnik Općine Primošten bio protiv, a načelnik 
Općine Tribunj suzdržan. 
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Usvaja se i prihvaća Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru za 2016. 
godinu.  
 
Ad. 7. 
 
Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Društvo u okviru godišnjih izvješća 
mora donijeti odluku o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog 
odbora, pa je predsjedavajuća stavila na glasovanje ovu točku dnevnog reda, nakon čega je 
utvrdila da je za donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima 
Nadzornog odbora glasovalo 14 nazočnih članova, dok je predstavnik Općine Primošten bio 
protiv, a načelnik općine Tribunj suzdržan. 
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva Mihi Mioču i članovima 
Nadzornog odbora Društva. 
 
Ad. 8. 
 
I po ovoj točki dnevnog reda, a sve u duhu odredaba Zakona o trgovačkim društvima i Zakona 
o vodama potrebno je donijeti odluku o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 
2016. godinu, pa je predsjedavajuća pozvala nazočne da glasuju za ovu točku dnevnog reda, 
nakon čega je utvrdila da je za donošenje odluke o prihvaćanju Prijave podataka o 
ekonomičnosti za 2016. godinu i prikaza troškova glasovalo 14 nazočnih članova, dok je 
predstavnik Općine Primošten bio protiv, a načelnik općine Tribunj suzdržan. 
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Prihvaća se prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje za 2016. godinu i Prikaz troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj 
cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2016. godinu, s 
pripadajućim obrazloženjem zajedno s Izvješćem neovisnog revizora sukladno članku 
207. Zakona o vodama. 
 
Iskazani financijski podaci su u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomskog poslovanja 
Isporučitelja vodnih usluga (NN br. 112/10) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih 
usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. 
 
 
 



Ad. 9. 
 
Predsjedavajuća je u okviru ove točke dnevnog reda riječ dala direktoru Društva koji je 
nazočnima ukazao na obvezu iz članka 26. stavak 3. Zakona o vodama, u kojemu je određeno 
da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi 
skupština isporučitelja vodnih usluga. 
 
Članovi Nadzornog odbora su u dostavljenim materijalima dobili pregledno izvješće o 
prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih 
objekata i uređaja jedinica lokalne samouprave, te financijski plan prihoda i rashoda 
naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 
2017. godinu. 
 
Nastavno na navedenu zakonsku obvezu, direktor je u bitnom izvjestio članove o svim 
investicijama u tijeku, kao i o onima koje će se realizirati u narednom vremenu, te koliko je 
ostalo neutrošenih sredstava naplaćene naknade iz 2016. godine, a koliko se planira navedene 
naknade utrošiti u 2017. godini. 
 
Nakon izlaganja direktora načelnik Općine Pirovac, Ivan Gulam, izrazio je svoje 
nezadovoljstvo realizacijom programa izgradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Općine Pirovac naglasivši da se realizacija ne odvija ritmom kako je to predviđeno. Direktor 
je prihvatio stavljene primjedbe te je rekao da će Društvo zajedno s Općinom urgentno 
realizirati ono što je u ovom trenutku za Općinu najhitnije. 
U ovom kontekstu direktor je naveo da je Društvo izloženo neviđenim pristiscima upravo na 
primorskom dijelu, naročito nakon postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih objekata, ali 
da se nastoji učiniti što se više može. 
 
U istom smislu primjedbe je stavio i predstavnik Općine Unešić s obzirom na nužnost 
izgradnje vodoopskrbne mreže na području Općine Unešić koje je direktor akceptirao te rekao 
da će se sve primjedbe uzeti u obzir kako bi se čim prije prišlo realizaciji projekata koji su 
najurgentniji. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, to je predsjedavajuća ovu točku stavila na 
glasovanje, nakon čega je utvrdila da je za donošenje financijskog plana prihoda i rashoda 
naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 
2017. godinu, te izvješća o prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje 
vodoopskrbnih kapitalnih objekata i uređaja jedinica lokalne samouprave za  2016. godinu 
glasovalo 14 nazočnih članova, dok je predstavnik Općine Primošten bio protiv, a načelnik 
općine Tribunj suzdržan. 
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
- 
Usvaja se i prihvaća Financijski plan prihoda i rashoda naplaćene naknade za 
realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2017. godinu, te 
Izvješće o prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje 
vodoopskrbnih kapitalnih objekata i uređaja jedinica lokalne samouprave za 2016. 
godinu 

 
 
 



Ad. 10. 
 
Predsjedavajuća je obavijestila nazočne članove da je potrebno donijeti odluku o izboru člana 
Nadzornog odbora, budući da je Stipe Bosotin, dosadašnji član Nadzornog odbora prema 
pisanoj obavijesti gradonačelnice Grada Vodice predložen za kandidata za dogradonačelnika 
Grada Vodice. 
 
Za novog člana Nadzornog odbora je predložena Lucija Toprek, iz Vodica, Španja Ante 4. 
 
Kako nije bilo drugih prijedloga, to je predsjedavajuća ovu točku stavila na glasovanje, nakon 
čega je utvrdila da je za izbor novog člana Nadzornog odbora Lucije Toprek, iz Vodica, 
Španja Ante 4, umjesto dosadašnjeg člana Stipe Bosotina, iz Vodica, glasovalo 14 nazočnih 
članova, dok je predstavnik Općine Primošten bio protiv, a načelnik općine Tribunj suzdržan. 
 
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je prihvaćena i donesena odluka 
–  

1. utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Stipi Bosotinu, iz Vodica, Ljudevita 
Gaja 15, prestalo članstvo u Nadzornom odboru jer je imenovani predložen za 
dogradonačelnika Grada Vodice.  

2. Za člana Nadzornog odbora Društva izabrana je Lucija Toprek, iz Vodica, 
Španja Ante 4, rođena 28. kolovoza 1960. god., broj osobne iskaznice 110950713 
izdana od PU Šibensko-kninske, PP Vodice, OIB: 67061946932 

3. Prestanak odnosno početak mandata članovima Nadzornog odbora iz točke 1. i 2. 
ove odluke počinje s danom donošenja odluke.  

 
 
 
 
 
     Zapisnik vodila:                                                                      Predsjedavajuća Skupštine 
 
    Sineva Čeko, dipl. iur 

                                                                               Diana Dulibić, dipl. iur   v.r. 
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