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 28. lipnja 2018. godine,
II / 2018. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

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

Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća
Stjepan Dubravčić, predstavnik Općine Nerežišća
Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra
Siniša Poklepović, predstavnik Općine Milna
Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol
Ivica Vlahović, predstavnik Općine Postira

-

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

-

direktor
rukovoditelj tehničke službe
rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe

-

LIST d.o.o. revizija i poslovne usluge

Ostali nazočni:
1.

Jurica Ivanišević

Započeto u 10
------------

30

sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa I/2018. sjednice Skupštine Društva
2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu – LIST d.o.o. Split
3. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o.
4. Prijedlog za donošenje odluke o oslobađanju plaćanja zateznih kamata za JLS otoka
Brača – informacija
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5. Izgradnja nove poslovne zgrade Vodovoda Brač d.o.o. – informacija
6. Obustava vodne usluge korisnicima zbog dugovanja – informacija
7. Dugovanja JLS za potrošnju vode i investicije – informacija
8. Razno
Predsjednik Skupštine Društva, Stjepan Kusanović otvorio je II/2018. sjednicu Skupštine Vodovoda
Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu sjednice odazvalo šest članova
Skupštine Društva koji čine ukupno jedanaest glasova, čime je utvrđen kvorum i ostvaren preduvjet za
izglasavanje predloženog dnevnog reda. Dnevni red jednoglasno je izglasan sa jedanaest glasova.
Od dana 26. lipnja 2018. godine, Odlukom o imenovanju Općinskog načelnika, predstavnikom Općine
Postira u Skupštini Vodovoda Brač d.o.o. imenuje se Ivica Vlahović
Prva točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, I/2018. sjednice Skupštine Društva glasovanjem je prihvaćen sa jedanaest
glasova članova Skupštine.
Druga točka dnevnog reda
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
Na temelju potpisanog ugovora, tvrtka LIST d.o.o. obavila je reviziju godišnjih financijskih izvještaja
Vodovoda Brač d.o.o. za 2017. godinu. Financijski izvještaji određeni su Hrvatskim standardima
financijskog izvještavanja, a uključuju: Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu, Bilancu sa stanjem na
dan 31.12.2017. godine i Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.
U privitku poziva na sjednicu Skupštine Društva svim članovima Skupštine Društva dostavljeni su
godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu s izvješćem neovisnog revizora.
Detaljno izvješće o rezultatima obavljene revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu članovima
Skupštine Društva podnio je gosp. Jurica Ivanišević, ovlašteni revizor tvrtke LIST d.o.o.
Prema njegovom mišljenju, financijski izvještaji Društva za 2017. godinu istinito i fer prikazuju
financijski položaj Društva na 31. prosinca 2017., njegovu financijsku uspješnost za tada završenu
godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.
Predsjednik Skupštine Društva pozvao je članove Skupštine Društva na glasovanje o prihvaćanju
Izvješća neovisnog revizora.
Izvješće neovisnog revizora prihvaćeno je sa devet glasova članova Skupštine Društva; predstavnik
Grada Supetra, Branko Jakovljević ostao je suzdržan sa dva glasa.
Treća točka dnevnog reda
U sklopu raspravnih materijala za II/2017. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine Društva
dostavljen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar.
Promjene i izmjene odnose se na članak 66. Pravilnika o radu, a predloženo je uvećanje osnovne
plaće radnike za radne sate u otežanim uvjetima rada sa sadašnjih 10% na 100%, kao i uvećanje
osnovne plaće radnika za vrijeme vožnje vozila za čiju je vožnju potrebna C ili viša kategorija, te za
vrijeme rada s većim građevinskim strojevima sa sadašnjih 10% na 30% posto.
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Predsjednik Skupštine Društva pozvao je članove Skupštine na glasovanje i utvrdio je da je na
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar Skupština
Društva dala jednoglasnu suglasnost sa 11 glasova nazočnih članova Skupštine Društva.
Četvrta točka dnevnog reda
Na zahtjev načelnika Općine Postira u dnevni red I/2018. Sjednice Skupštine Društva uvršten je
prijedlog Odluke prema kojoj bi se jedinice lokalne samouprave otoka Brača, a ujedno i suvlasnici
Vodovoda Brač d.o.o. oslobodile od obračuna i plaćanja zatezne kamate po osnovi potrošnje vode i
prijedlog Odluke o otpisu potraživanja dijela duga koji se odnosi na već obračunate zatezne kamate.
Kako od Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija nije dobiven odgovor na zahtjev za mišljenje o
zakonitosti ovakve odluke, Skupština Društva predložila je Upravi Društva zatražiti mišljenje od
nadležne poreze uprave i odgodila donošenje odluke za sljedeću sjednicu Skupštine Društva.
Peta točka dnevnog reda
Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine Društva o trenutnim aktivnostima u svezi izgradnje
nove poslovne zgrade.
U tijeku su radnje na izradi novog troškovnika nakon čega će se krenuti u postupak javne nabave za
izbor novog izvođača.
Bivši izvođač, tvrtka M-P-Beton d.o.o. podnio je na Trgovačkom sudu u Splitu protiv Vodovoda Brač
d.o.o. tužbu, a Odvjetnički ured Ecija Kuljiš-Bajić i Meri Blaslov-Pavasović podnio je odgovor na tužbu.
Šesta točka dnevnog reda
Direktor Društva pojasnio je članovima Skupštine Društva situaciju oko isključenja stambene zgrade u
Supetru zbog dugovanja po osnovu neplaćenih računa za vodu.
Prema Zakonu o vodama, Odluci o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga, Odluci o priključenju
na komunalne vodne građevine i Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
Vodovod Brač d.o.o. može iz opravdanih razloga ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku
vodnih usluga.
Sedma točka dnevnog reda
Na početku sjednice Skupštine Društva članovima Skupštine uručen je prikaz podataka o ukupnim
potraživanjima Vodovoda Brač d.o.o., o utuženim potraživanjima i izvješće o naplati potraživanja.
Mira Bezmalinović, rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe informirala je članove Skupštine o
poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja i rezultatima poduzetih mjera i aktivnosti.
Osma točka dnevnog reda
Predstavnik Grada Supetra zatražio je informaciju o situaciji oko tlaka vode na području Grada
Supetra.
Joško Pocrnjić, rukovoditelj tehničke službe informirao je članove Skupštine kako je, u suradnji s
Gradom Supetrom, u tijeku izrada dokumentacije kojom će se riješiti problem lošeg pritiska u višim
dijelovima Supetra.
Završeno u 12:15 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Predsjednik Skupštine Društva:
_______________
Stjepan Kusanović
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