VODOVOD BRAČ d.o.o.
Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
tel: 021/ 631-141; 631-511; fax:021/630-621, e- mail: vodovod-brac@st.t-com.hr OIB: 45854645558, M.B.: 3042251

Z A P I S N I K
sastavljen u Vodovodu Brač d.o.o., Supetar;
nadnevka 27. lipnja 2013. god.,
II / 2013. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

Nazočni od strane
Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đuro Roso
Stjepan Kusanović
Ivica Mihačić
Siniša Poklepović
Denis Radolfi
Boris Škrbić

-

predsjednik
član
član
član
član
član

Izočni od strane
Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1. Fani Bojanić
2. Jakša Goić

- član
- član

Nazočni od strane Vodovoda Brač.d.o.o.:
1. Tonči Trutanić
2. Mira Bezmalinović

- direktor
- rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe

Ostali nazočni:
1. Tihomir Marinković

- načelnik Općine Bol

Započeto u 1030 sati.
-----------Dnevni red:
1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa 65. sjednice Skupštine Društva
3. Cijene ostalih usluga Vodovoda Brač d.o.o., Supetar
4. Prenošenje sustava odvodnje otpadnih voda Bol na upravljanje Vodovodu Brač
d.o.o., Supetar
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 56/2013) – informacija
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------Temeljem čl. 3. Poslovnika o radu Skupštine (3. sjednica Skupštine Društva, 23.
ožujka 2000. god.), gosp. Denisu Radolfiju je nadnevka 22. ožujka 2013. god.
istekao mandat predsjednika Skupštine Društva. Nadnevka 23. ožujka 2013. god. na
mjesto predsjednika Skupštine Društva stupio je gosp. Đuro Roso – ovlašteni
predstavnik Grada Supetra u Skupštini Društva. Ovlaštenom predstavniku Grada
Supetra u Skupštini Društva, mandat predsjednika Skupštine Društva prestaje 22.
ožujka 2014. god.
Temeljem Odluke o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar (Općinski načelnik Općine Bol, Klasa: 022-05/13-01/21, Ur. broj: 2104/0213-02/01 od 19. lipnja 2013. g.), razriješen je gosp. Zvonko Marić iz Bola, kao
ovlašteni predstavnik Općine Bol u Skupštini Društva, a imenovan je gosp. Boris
Škrbić iz Bola, kao ovlašteni predstavnik Općine Bol u Skupštini Društva.
Prva točka dnevnog reda
Predsjednik Skupštine Društva, gosp. Đuro Roso je otvorio II/2013. sjednicu
Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu
sjednice odazvalo 6 članova Skupštine Društva koji čine ukupno 10 glasova čime je
utvrđen i kvorum te se prešlo na sljedeću točku dnevnog reda.
Druga točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, 65. sjednice Skupštine Društva jednoglasno je prihvaćen od
strane nazočnih članova Skupštine Društva, bez primjedbi.
Treća točka dnevnog reda
U privitku poziva na II/2013. sjednicu Skupštine Društva, članovima Društva je
dostavljen novi cjenik ostalih usluga Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, koji vrijedi
za sve jedinice lokalne samouprave na Braču, kako je tabelarno prikazano u
nastavku. Cijene svih usluga iz navedenog cjenika ostale su nepromijenjene, a dvije
su stavke (2. i 3.) dobile izmjenu u nazivu.
Izmjene cjenika jednoglasno su prihvaćene od strane nazočnih članova Skupštine
Društva.
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3

potvrda

aktivnost

IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA

ISKLJUĈENJE I PONOVNO PRIKLJUĈENJE NEKRETNINE KORISNIKA NA VODOOPSSKRBNI
SUSTAV, KADA SE OBUSTAVI ISPORUKA VODE ZBOG KRIVNJE KORISNIKA, SVE PREMA
ĈLANKU 160. PRAVILNIKA O OPĆIM I TEHNIĈKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH USLUGA

RAD FEKALONA - MULLER CANALMASTER F 80K
Minimalna obračun - 2 sata rada

RAD BAGERA

RAD RADNIKA

5.

6.

7.

8.

9.

10. PDV - 25% - za stavke 1. do 9.

raĉun

PRIJEPIS RAĈUNA

4.

sat

sat

sat

zahtjev

IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI S POSEBNIM UVJETIMA PRIKLJUĈENJA
Naknada je jedinstvena za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima
priključenja na komunalne vodne graĎevine (vodopopskrba i odvodnja otpadnih voda)

zahtjev

3.

2.

broj vrsta
prikljuĉenja

OBRADA ZAHTJEVA - instaliranje novog vodovodnog i/ili kanalizacijskog prikljuĉka, rekonstrukcija
prikljuĉka, promjena statusa prikljuĉka.
Naknada se zaračunava posebno za vodovodni priključak, a posebno za kanalizacijski
priključak i ne ovisi o broju pojedinih priključaka.

1.

IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA PRIKLJUĈENJA
Naknada je jedinstvena za izdavanje uvjeta priključenja na komunalne vodne graĎevine
(vodopopskrba i odvodnja otpadnih voda)

JED. MJ.

STAVKA

R. B.

100,00

300,00

900,00

600,00

30,00

10,00

-

-

200,00

POSTOJEĆA
CIJENA
(kn/jed.mjere)

100,00

300,00

900,00

600,00

30,00

10,00

200,00

200,00

200,00

NOVA CIJENA
(kn/jed. mjere)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

novi naziv stavke

novi naziv stavke

0,00

PROMJENA CIJENE
(%)

CIJENE OSTALIH USLUGA VODOVODA BRAČ D.O.O., SUPETAR
(sve osim cijene javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda)

Plaćanje unaprijed, prilikom podnošenja zahtjeva

NAPOMENA

Fakturiranje po izvršenom poslu, temeljem
sklopljenog ugovora o prikluĉenju nekretnine na
komunalne vodne graĊevine

Fakturiranje po izvršenom poslu, temeljem
sklopljenog ugovora o prikluĉenju nekretnine na
komunalne vodne graĊevine

Plaćnaje unaprijed iznos minimalnog obraĉuna - 2
sata rada.
Po obavljenom poslu fakturira se moguća razlika u
odnosu stvarni rad

Plaćanje prije ponovnog prikljuĉenja nekretnine na
vodoopskrbni sustav

Plaćanje unaprijed, prilikom podnošenja zahtjeva

Plaćanje unaprijed, prilikom podnošenja zahtjeva

15. srpnja 2013. g. Plaćanje unaprijed, prilikom podnošenja zahtjeva

15. srpnja 2013. g. Plaćanje unaprijed, prilikom podnošenja zahtjeva

NADNEVAK
PRIMJENE
NOVE CIJENE

Četvrta točka dnevnog reda
Uvodno izlaganje po točki dnevnog reda iznio je direktor Društva kazavši da je
ponuda o prenošenju sustava odvodnje otpadnih voda Bol na upravljanje Vodovod-u
Brač d.o.o., Supetar, koja je donešena godišnjim planom poslovanja Društva, poslata
potkraj 2012. godine Općini Bol na odlučivanje. Unatoč njegovom očekivanju da će
Općina Bol do kraja 2012. godine donijeti odluku o prenošenju sustava odvodnje na
upravljanje Vodovod-u Brač d.o.o., Supetar, direktor je kazao kako razumije
situaciju u kojoj se to nije dogodilo, već se je odgodilo odlučivanje po
prijedlogu, jer je bilo vrijeme pred izbore kada nije bilo zahvalno raspravljati i
o povećanju cijena vodnih usluga.
Direktor Društva je naveo da Vodovod Brač d.o.o., Supetar vrši vodoopskrbu svih JLS
na Braču, kao i odvodnju otpadnih voda u svim JLS osim Općine Bol. Općina Bol
upravlja sustavom odvodnje otpadnih voda u Bolu na način da je dio poslova na
održavanju sustava povjerila Grabov-om Rat-u d.o.o., Bol, dio DVD-u Bol, a dio
poslova odrađuje Vodovod Brač d.o.o., Supetar i vanjski subjekti, po potrebi.
Rečeno je da je dosadašnji način obavljanja djelatnosti odvodnje otpadnih voda u
Bolu neprihvatljiv i neodrživ u udnosu na kvalitetu održavanja i upravljanja
sustavom koja je loša, i u odnosu na zakonsku regulativu.
Direktor Društva je ukazao kako temeljem novih izmjena Zakona o vodama (NN 56/2013
od 10. svibnja 2013. god.) komunalne vodne građevine postaju javno dobro u
vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge i kako gradnju i održavanje komunalnih
vodnih građevina planira javni isporučitelj vodnih usluga. Stava je da se Općina
Bol prijenosom upravljanja sustava odvodnje otpadnih voda na Vodovod Brač d.o.o.,
ničega ne odriče, samo dobiva pouzdanu i kvalitetnu uslugu upravljanja svojim
otpadnim vodama u skladu sa zakonskim odredbama.
Načelnik općine Bol, gosp. Tihomir Marinković je istaknuo kako je on osobno
napravio dosta po pitanju informiranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Bol o
nužnosti prenošenja sustava odvodnje na upravljanje Vodovod-u Brač d.o.o., Supetar,
međutim nakon lokalnih izbora u svibnju 2013. godine problem je vraćen gotovo na
sami početak. Formirano je novo Općinsko vijeće i potrebno je na istom provesti
raspravu i odlučiti o prijedlogu odluke o prenošenju sustava odvodnje Bol na
upravljanje Vodovod-u Brač d.o.o., Supetar.
Učešće u raspravi po točci dnevnog reda
Društva.

uzeli su svi nazočni članovi Skupštine

Načelnik Općine Bol, gosp. Tihomir Marinković je na kraju istaknuo kako je uvjeren
da će Općinsko vijeće Općine Bol, na jednoj od narednih sjednica prihvatiti
prijedlog odluke o prenošenju sustava odvodnje Bola na upravljanje Vodovod-u Brač
d.o.o., Supetar.
Peta točka dnevnog reda
Direktor Vodovod Brač d.o.o., Supetar je dao sažetu informaciju o promjenama danim
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 56/2013 od 10. svibnja 2013. god.),
odnosno dao je važnije izmjene i dopune navedenih zakona u odnosu na djelatnost
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, kako slijedi:
-

-

-

Čl. 15. ZOIZOV
- komunalne vodne graĎevine su javno dobro i u vlasništvu su javnog
isporučitelja vodne usluge (prije - ili JLS),
Čl. 16. ZOIZOV
- gradnja i održavanje komunalnih vodnih graĎevina provodi se prema
planu
koji
donosi
skupština,
odnosno
upravno
vijeće
javnog
isporučitelja vodne usluge (prije - predstavničko tijelo JLS),
- na graĎenje komunalnih vodnih graĎevina ne plaća se komunalni doprinos
(nova odredba),
Čl. 26a. ZOIZOV
- za graĎenje cjevovoda za javnu vodoopskrbu, do 100 mm promjera i do
400 metara duljine na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave
kao i pravnih osoba kojima su dioničari, udjeličari odnosno osnivači
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-

-

-

-

-

-

Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili
jedinica lokalne samouprave kao i cjevovoda za javnu odvodnju otpadnih
voda do 300 mm promjera i do 400 metara duljine na zemljištu u
vlasništvu
Republike
Hrvatske,
jedinica
područne
(regionalne)
samouprave, jedinica lokalne samouprave kao i pravnih osoba kojima su
dioničari, udjeličari odnosno osnivači Republika Hrvatska, jedinica
područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave
izdaje se odgovarajući akt o graĎenju sukladno propisima o prostornom
ureĎenju i gradnji za čije je izdavanje dostatan idejni projekt, bez
izdavanja lokacijske dozvole (novi članak),
Čl. 109. ZOIZOV
Odredba - graĎevine izgraĎene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i
graĎevine za koje se vodi postupak obustave graĎenja ili uklanjanja
graĎevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne
vodne graĎevine – briše se,
Čl. 101. ZOIZOV
- javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje
je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom
kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u
kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju
jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač
jedinica lokalne samouprave (prije – isključivo jedinice lokalne
samouprave),
Čl. 105. ZOIZOV
- u roku od 30 (prije - 15) dana od podnošenja odluke jedinici lokalne
samouprave na suglasnost ona je dužna izdati suglasnost, obrazloženo
odbiti izdavanje ili zatražiti izmjene i dopune. Ne postupi li
jedinica lokalne samouprave na opisani način, istekom roka smatra se
da je suglasnost dana (prije - suglasnost nije dana),
Čl. 207a. ZOIZOV
- Isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji
financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje,
revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim
propisom iz članka 203. stavka 6. ovoga Zakona i propisom iz članka
206. stavka 7. ovoga Zakona.
- Isporučitelj je dužan dostaviti Vijeću za vodne usluge svoje
financijske izvještaje te nalaz i mišljenje ovlaštenog revizora
sukladno propisu iz članka 206. stavka 7. ovoga Zakona.
(novi članak),
Čl. 111. ZOIZOV
- u slučaju kada gradnja odreĎene komunalne vodne graĎevine nije
predviĎena godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih graĎevina, ali
je predviĎen višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih graĎevina
unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na te graĎevine mogu sudjelovati u financiranju njihove
gradnje, uz povrat uloženih sredstava u odreĎenom roku, pod uvjetima
utvrĎenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.
- Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja
vodne usluge, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina
od dana sklapanja ugovora. Budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na komunalne vodne graĎevine, za koje nisu ispunjene
pretpostavke
iz
stavka
1.
ovoga
članka,
mogu
sudjelovati
u
financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrĎenim ugovorom s
isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava,
(prije se je ugovor sklapao s jedinicama lokalne samouprave),
Čl. 138. ZOIZOV
- jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona staviti izvan snage odluke o
priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama
(»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), u dijelu koji se
odnosi na uvoĎenje, obračun i naplatu naknade za priključenje, kao i
druge opće akte donesene na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu
(»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.)
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-

-

-

-

koji se odnose na uvoĎenje, obračun i naplatu naknade za priključenje
(novi članak),
Čl. 144. ZOIZOV
- Neovisno o upisima u zemljišnu knjigu ili katastar, svakodobni vlasnik
ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su, odnosno ispod koje su
izgraĎene komunalne vodne graĎevine do dana stupanja na snagu ovoga
Zakona, dužan je trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i
održavanja, bez naknade (novi članak),
Čl. 146. ZOIZOV
- jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 1 godine od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona prenijeti komunalne vodne graĎevine u
svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, u
obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. Ovaj prijenos je
neoporeziv.
- Akte potrebne za provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a provodi je
gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.
(novi članak)
Čl. 2. ZOIZOFVG
- Vodne naknade su:

vodni doprinos,

naknada za ureĎenje voda,

naknada za korištenje voda,

naknada za zaštitu voda,

naknada za melioracijsku odvodnju,

naknada za navodnjavanje,

naknada za razvoj i
briše se naknada za priključenje.
Čl. 58a. ZOIZOFVG
- Ako je naknada za razvoj uvedena na području jedinica lokalne
samouprave na kojem se koristi više od ½ vodnih usluga u odnosu na
vodoopskrbno
područje,
područje
aglomeracije,
odnosno
uslužno
područje, na zahtjev isporučitelja vodnih usluga, Vijeće za vodne
usluge može donijeti odluku kojom se proširuje obveza plaćanja naknade
za razvoj na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno
uslužnom području.
- Ako je visina naknade za razvoj neujednačena na vodoopskrbnom
području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području na zahtjev
isporučitelja vodnih usluga, Vijeće za vodne usluge može donijeti
odluku kojom se ujednačava visina naknade za razvoj na vodoopskrbnom
području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.
- Odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuju se u službenim
glasilima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne
(regionalne) samouprave.
- Za vrijeme važenja odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka
predstavničko tijelo iz članka 52. stavka 1., odnosno stavka 3. ovoga
Zakona ne može o istom predmetu donijeti odluku iz članka 52. stavka
1., odnosno stavka 3. ovoga Zakona.
(novi članak)

Direktor Vodovod-a Brač d.o.o., Supetar je kazao da će u odnosu na zakonske
izmjene, za III/2013. sjednicu Skupštine Društva, Društvo pripremiti prijedlog nove
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine i po prihvaćanju istog od strane
Skupštine Društva, odluku će dostaviti općinskim vijećima svih JLS na Braču na
donošenje. Vodovod Brač d.o.o. Supetar će potom uskladiti svoj Pravilnik o općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga s odredbama novih Odluka o priključenju
na komunalne vodne građevine.
Informaciju su članovi Skupštine društva primili na znanje.
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-----------Završeno u 11:45 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Napomena: tijek sjednice je tonski zabilježen (01/C).

Predsjednik Skupštine Društva:
_____________
Đuro Roso
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