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

Z A P I S N I K
sastavljen u Vodovodu Brač d.o.o., Supetar;
dana 30. lipnja 2017. godine,
II / 2017. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

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

Ivan Mihačić, predstavnik Općine Postira
Jakša Goić, predstavnik Općine Nerežišća
Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra
Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća
Siniša Poklepović, predstavnik Općine Milna
Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol

-

Predsjednik Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine

-

član Skupštine
član Skupštine

-

Izočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.

Fani Bojanić, predstavnica Općine Selca
Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan

Nazočni od strane Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.

Tonči Trutanić
Joško Pocrnjić
Mira Bezmalinović

Započeto u 10
------------

30

-

direktor
rukovoditelj tehničke službe
rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe

sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa I/2017. sjednice Skupštine Društva,
2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu – LIST d.o.o. Split,
3. Izmjena Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
4. Prijedlog Općine Sutivan o plaćanju računa za vodu putem Hrvatske pošte,
5. Obavijest o obvezama isporučitelja vodne usluge javne odvodnje – informacija
6. Otvaranje spomenika VODA – informacija
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Predsjednik Skupštine Društva, gosp. Ivan Mihačić otvorio je II/2017. sjednicu Skupštine Vodovoda
Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu sjednice odazvalo 5 članova Skupštine
Društva koji čine ukupno 10 glasova čime je utvrđen kvorum i ostvaren preduvjet za izglasavanje
predloženog dnevnog reda. Dnevni red jednoglasno je izglasan.
Nakon treće točke dnevnog reda sjednici Skupštine pridružio se Siniša Poklepović, predstavnik
Općine Milna čime je ukupni broj glasova porastao na 11 glasova.

Prva točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, I/2017. sjednice Skupštine Društva glasovanjem je jednoglasno prihvaćen od
strane nazočnih članova Skupštine Društva.
Druga točka dnevnog reda
U privitku poziva na sjednicu Skupštine Društva svim članovima Skupštine Društva dostavljeni su
godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu s izvješćem neovisnog revizora.
Sukladno odredbama članka 207.a Zakona o vodama, isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno
pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje
financijske izvještaje.
Detaljno izvješće o rezultatima obavljene revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu članovima
Skupštine Društva podnio je gosp. Jurica Ivanišević, ovlašteni revizor tvrtke LIST d.o.o.
Temeljem godišnjeg ugovora, tvrtka LIST d.o.o. obavila je reviziju godišnjih financijskih izvještaja
Društva za 2016. godinu, koji su određeni Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i to:
Računa dobiti i gubitka za 2016. godinu, Bilance sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i Bilješki uz
financijske izvještaje za 2016. godinu.
Prema njegovom mišljenju, financijski izvještaji Društva za 2016. godinu istinito i fer prikazuju, u svim
značajnim odrednicama financijski položaj društva Vodovod Brač d.o.o., Supetar, na dan 31. 12. 2016.
godine te rezultate poslovanja za 2016. godinu, sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim
standardima financijskog izvještavanja.
Predsjednik Skupštine Društva, Ivan Mihačić, pozvao je članove Skupštine Društva na glasovanje o
prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora.
Izvješće neovisnog revizora prihvaćeno je jednoglasno sa 10 glasova članova Skupštine Društva.
Treća točka dnevnog reda
Direktor Društva, Tonči Trutanić ukazao je članovima Skupštine na potrebu usklađenja definicije vode
za piće u Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar s odredbama Zakona o otocima i Pravilnika o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih
kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom.
Predsjednik Skupštine Društva, Ivan Mihačić, pozvao je članove Skupštine Društva na glasovanje o
Odluci o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga
Vodovoda Brač d.o.o., Supetar.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga
Vodovoda Brač d.o.o., Supetar prihvaćena je jednoglasno sa 10 glasova članova Skupštine Društva
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga
Vodovoda Brač d.o.o., Supetar nalazi se u privitku zapisnika.
Četvrta točka dnevnog reda
Općina Sutivan uputila je prijedlog da se plaćanje potrošnje vode vrši u uredima Hrvatske pošte na
Braču i to bez plaćanja provizije.
Direktor Društva, Tonči Trutanić kazao je kako bi prihvaćanje ovakvog modela plaćanja za Vodovod
Brač d.o.o., Supetar značilo povećanje troškova poslovanja što je u suprotnosti s nastojanjem Uprave
Društva da zadrži troškove poslovanja na istom nivou.
Predsjednik Skupštine Društva, Ivan Mihačić, pozvao je članove Skupštine Društva na glasovanje o
prijedlogu Općine Sutivan.
Nitko od nazočnih članova Skupštine nije glasovao za prijedlog, četiri člana Skupštine sa ukupno
osam glasova bili su protiv prijedloga (predstavnik Grada Supetra, predstavnik Općine Bol,
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predstavnik Općine Postira i predstavnik Općine Pučišća), a dva člana Skupštine sa ukupno tri glasa
bili su suzdržani (predstavnik Općine Milna i predstavnik Općine Nerežišća).
Peta točka dnevnog reda
Direktor Društva, Tonči Trutanić, informirao je članove Skupštine Društva o obvezama isporučitelja
vodne usluge javne odvodnje obzirom na građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Zakon o vodama propisuje da se otpadne vode mogu ispuštati prvenstveno u sustave javne odvodnje,
ali se mogu ispuštati i u sustave individualne odvodnje, a uvjeti za takovo ispuštanje određuju se
aktom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Jedinica lokalne samouprave, a u ovom slučaju radi se o Gradu Supetru jer se na njegovom području
trenutno nalazi mjesto za ispuštanje otpadnih voda, treba dodijeliti koncesiju i odrediti mjesto za
ispuštanje otpadnih voda.
Vodovod Brač d.o.o., Supetar dostavit će Gradu Supetru prijedlog za rješenje navedene situacije.
Šesta točka dnevnog reda
Direktor Društva, Tonči Trutanić, informirao je članove Skupštine o pojedinostima oko otvaranja
spomenika VODA u uvali Trstena, u Općini Postira koje je predviđeno za dan 14. srpnja 2017. godine
u sklopu proslave blagdana Gospe Karmelske i Dana Općine Postira.
Skulpturu VODA, rad akademskog kipara Emila Trutanića, u spomen početka izgradnje
vodoopskrbnog sustava za srednjodalmatinske otoke 1970. godine zajedno podižu Vodovod Brač
d.o.o., Supetar, Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa i Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split.
Po završetku rasprave po točkama dnevnog reda, član Skupštine, Jakša Goić, predstavnik Općine
Nerežišća pročitao je zamolbu malonogometnog kluba Brač za financiranjem od strane Vodovoda
Brač d.o.o., Supetar. Kako navedena zamolba nije bila uvrštena u dnevni red sjednice pa samim tim
nije bila moguća rasprava i glasovanje o istoj, direktor Društva, Tonči Trutanić uputio je člana
Skupštine, Jakšu Goića da zaprimljenu zamolbu za financiranjem predloži kao točku dnevnog reda za
sljedeću sjednicu Skupštine Društva.

Završeno u 12:20 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Predsjednik Skupštine Društva:
______________
Ivan Mihačić
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