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;
nadnevka 29. rujna 2016. godine,
III / 2016. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

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

Ivica Mihačić
Jakša Goić
Branko Jakovljević
Stjepan Kusanović
Boris Škrbić

-

predsjednik
član
član
član
član

Izočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.

Fani Bojanić
Siniša Poklepović
Zdenko Tonšić

-

član
član
član

-

direktor
rukovoditelj tehničke službe
rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe

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

Tonči Trutanić
Joško Pocrnjić
Mira Bezmalinović

Započeto u 10
------------

30

sati.

Dnevni red:
1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma,
2. Verifikacija zapisnika sa II/2016. sjednice Skupštine Društva,
3. Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za period od siječnja do lipnja
2016. godine,
4. Pravilnik o radu Vodovoda Brač d.o.o.,
5. Solidarna pomoć radniku Društva,
6. Potrošnja i rezerve vode na Braču – informacija.
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Temeljem čl. 3. Poslovnika o radu Skupštine (III. sjednica Skupštine Društva, 23. ožujka 2000.
godine), gosp. Jakši Goiću je nadnevka 22. rujna 2016. godine istekao mandat predsjednika
Skupštine Društva. Nadnevka 23. rujna 2016. godine na mjesto predsjednika Skupštine Društva stupio
je gosp. Ivica Mihačić – ovlašteni predstavnik Općine Postira u Skupštini Društva. Ovlaštenom
predstavniku Općine Postira u Skupštini Društva, mandat predsjednika Skupštine Društva prestaje 22.
rujna 2017. godine.

Prva točka dnevnog reda
Predstavnik Općine Pučišća, gosp. Stjepan Kusanović uputio je nazočne na činjenicu kako je
utvrđivanje kvoruma procedura i preduvjet za prihvaćanje dnevnog reda, a ne jedna od točaka
dnevnog reda.
Nazočni članovi Skupštine Društva donijeli su zaključak kako će ubuduće predsjedavajući član
Skupštine Društva otvoriti sjednicu i utvrditi kvorum, a zatim će se prijeći na prvu točku dnevnog reda.
Predsjednik Skupštine Društva, gosp. Ivica Mihačić otvorio je III/2016. 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 te se prešlo na sljedeću točku dnevnog
reda.
Druga točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, II/2016. sjednice Skupštine Društva glasovanjem je jednoglasno prihvaćen od
strane nazočnih članova Skupštine Društva.
Treća točka dnevnog reda
U sklopu raspravnih materijala za III/2016. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine Društva
dostavljen je Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za razdoblje od siječnja
do lipnja 2016. godine.
Rukovoditeljica financijsko-računovodstvene službe Mira Bezmalinović u svom je izlaganju analizirala
ostvarene pokazatelje po pojedinim stavkama prihoda i rashoda Društva.
Usporedbe radi, osim ostvarenih rezultata u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine prikazani su i
ostvareni rezultati u istom razdoblju 2014. i 2015. godine, kao i prijedlog plana za čitavu 2016. godinu.
Podatci o prihodima i rashodima u navedenom polugodišnjem razdoblju tabelarno su raščlanjeni u
sljedeće tri vertikalne grupe: vodoopskrba, odvodnja i ukupno.
Razdioba zajedničkih prihoda na vodoopskrbu i odvodnju utvrđena je po osnovi prihoda od prodane
vode i prihoda od odvodnje, kao i u prethodnim polugodišnjim obračunima poslovanja Društva.
Razdioba zajedničkih troškova poslovanja Društva na vodoopskrbu i odvodnju utvrđena je sukladno
odnosima količine prodane vode i količine otpadne vode, kao i u prethodnim polugodišnjim
obračunima poslovanja Društva.
Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za period od siječnja do lipnja 2016.
godine glasovanjem je jednoglasno prihvaćen od strane nazočnih članova Skupštine Društva.
Četvrta točka dnevnog reda
Nastavno na Zaključak sa II/2016. sjednice Skupštine Društva, kojim je Skupština Društva zadužila
direktora Društva da podsjeti Sindikat VEST Split i radnike Društva na mogućnost izbora radničkog
vijeća i sukladno tome ponovno pokretanje postupka donošenja novog Pravilnika o radu, direktor
Društva, Tonči Trutanić izvijestio je članove Skupštine Društva kako unatoč početnoj inicijativi
radničko vijeće nije utemeljeno.
Dana 15. rujna 2016. godine novi prijedlog Pravilnika o radu dostavljen je Sindikatu VEST Split na
uvid i očitovanje, a također je objavljen i na oglasnoj ploči Društva.

2

Kako u predviđenom roku nisu dostavljene nikakve primjedbe na njegov sadržaj, novi prijedlog
Pravilnika o radu dostavljen je članovima Skupštine Društva u sklopu raspravnih materijala za III/2016.
sjednicu Skupštine Društva.
Na Pravilnik o radu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, Skupština Društva dala je suglasnost sukladno
odredbama čl.29. Društvenog ugovora.
Pravilnik o radu objavljen je na oglasnoj ploči Društva i na internoj mreži dana 30. rujna 2016. godine,
a stupio je na snagu dana 08. listopada 2016. godine.
Peta točka dnevnog reda
Na prijedlog Direktora Društva, nazočni članovi Skupštine Društva glasovanjem su jednoglasno
donijeli odluku o dodijeli solidarne pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna neto, radniku Društva Pjeru
Loliću u svrhu liječenja kćerke.
Odluka Skupštine Društva o dodijeli solidarne pomoći radniku Društva nalazi se u privitku zapisnika.
Šesta točka dnevnog reda
U sklopu raspravnih materijala za III/2016. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine Društva
dostavljeni su grafički prikazi potrošnje i rezervi vode na Braču, za razdoblje od siječnja do rujna 2016.
godine, kao i usporedna potrošnja i rezerve vode u prethodnim godinama.
Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine Društva o potrebi izrade studije vodoopskrbe sustava
Omiš-Brač-Hvar-Šolta, koju će Vodovod Brač d.o.o., Supetar naručiti od Hrvatskih voda.

Završeno u 12:30 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Predsjednik Skupštine Društva:
______________
Ivica Mihačić
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