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. rujna 2017. godine,
III / 2017. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

Nazočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća
Fani Bojanić, predstavnica Općine Selca
Stjepan Dubravčić, predstavnik Općine Nerežišća
Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra
Siniša Marović, predstavnik Općine Postira
Siniša Poklepović, predstavnik Općine Milna
Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol
Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan

-

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

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 II/2017. sjednice Skupštine Društva,
2. Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za period od siječnja do lipnja
2017. godine,
3. Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda Brač d.o.o., Supetar,
4. Zahtjevi sportskih klubova za financiranjem,
5. Potrošnja i rezerve vode na Braču – informacija,
6. Izgradnja nove poslovne zgrade – informacija.
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Temeljem čl. 3. Poslovnika o radu Skupštine (III. sjednica Skupštine Društva od 23. ožujka 2000.
godine), gosp. Ivanu Mihačiću je nadnevka 22. rujna 2017. godine istekao mandat predsjednika
Skupštine Društva. Nadnevka 23. rujna 2017. godine na mjesto predsjednika Skupštine Društva stupio
je gosp. Stjepan Kusanović – ovlašteni predstavnik Općine Pučišća u Skupštini Društva. Ovlaštenom
predstavniku Općine Pučišća u Skupštini Društva mandat predsjednika Skupštine Društva prestaje 22.
rujna 2018. godine.

Predsjednik Skupštine Društva, gosp. Stjepan Kusanović otvorio je III/2017. sjednicu Skupštine
Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu sjednice odazvalo 8 članova
Skupštine Društva koji čine ukupno 14 glasova, čime je utvrđen kvorum i ostvaren preduvjet za
izglasavanje predloženog dnevnog reda. Dnevni red jednoglasno je izglasan sa četrnaest glasova.
Prva točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, II/2017. sjednice Skupštine Društva glasovanjem je jednoglasno prihvaćen sa
četrnaest glasova nazočnih članova Skupštine Društva.
Druga točka dnevnog reda
U okviru dostavljenih raspravnih materijala za III/2017. sjednicu Skupštine Društva, članovima
Skupštine Društva na uvid je dostavljen Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine.
Rukovoditeljica financijsko-računovodstvene službe Mira Bezmalinović provela je analizu ostvarenih
pokazatelja raščlanjenih na pojedine stavke prihoda i rashoda Društva.
Prikaz uključuje ostvarene rezultate u promatranom razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine,
ostvarene rezultate u istom razdoblju u prethodne dvije godine i prijedlog plana za 2017. godinu.
Ukupni podatci o prihodima i rashodima u navedenom polugodišnjem razdoblju u tabelarnom su
prikazu zasebno raščlanjeni na vodoopskrbu i odvodnju.
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 2017.
godine glasovanjem je jednoglasno prihvaćen sa četrnaest glasova od strane nazočnih članova
Skupštine Društva.
Treća točka dnevnog reda
Direktor Društva, Tonči Trutanić kazao je kako je Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga temeljni akt Društva kojim su regulirani svi uvjeti isporuke vodnih usluga. Pravilnik koji
je trenutno na snazi donijela je Skupština u prosincu 2013. godine, a u međuvremenu su napravljene
dvije izmjene Pravilnika, koje su se odnosile na uvjete za priključenje objekata na vodovodnu mrežu
(poljoprivredni priključci i priključci za objekte izvan granica građevinskog područja) i na uvjete za
ostvarivanje prava na prijevoz vode cisternom.
Ovaj prijedlog Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga uključuje u svojim
odredbama navedene izmjene, a sve ostale odredbe pravilnika ostale su nepromijenjene.
Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda Brač d.o.o. donesen je
jednoglasno sa 14 glasova članova Skupštine Društva.
Četvrta točka dnevnog reda
S obzirom na činjenicu da je nekoliko športskih klubova s područja otoka Brača uputilo zahtjev za
financiranjem njihovih aktivnosti putem sponzorstva ili donacija, uprava Društva predstavila je
članovima Skupštine njihove zahtjeve i planirane aktivnosti koje bi se financirale doniranim
sredstvima.
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Na poziv predsjednika Skupštine, nazočni članovi Skupštine jednoglasno su sa dvanaest glasova
izglasali prijedlog da odluke o sponzorstvima ili donacijama, kao i do sada, ostaju u nadležnosti
Uprave Društva.
Za vrijeme glasovanja predstavnik Općine Milna, Siniša Poklepović nije bio nazočan.
Peta točka dnevnog reda
Direktor Društva, Tonči Trutanić, informirao je članove Skupštine o količinama potrošene vode u ljetnoj
sezoni i o stanju rezervi vode na Braču.
Potrošnja vode u ljetnim mjesecima 2017. godine bila je veća od potrošnje iz prethodne godine uz
pretpostavku da će u sljedećim godinama i dalje rasti, zbog najava otvaranja novih objekata i zona,
prvenstveno turističke manjene.
Rezerve vode na otoku Braču su male i nedostatne i to uz pretpostavku da crpna stanica Trstena
neprekidno radi tijekom čitavog dana.
Potrebno je raditi na projektu dovođenja dodatnih količina vode na otok Brač kroz novu podmorsku
cijev, za što je u tijeku izrada projektne dokumentacije ali i na dovođenju vode do pojedinih dijelova
otoka granskim cjevovodima, posebice u smjeru Milne, za što je u tijeku izrada studije za izgradnju
vodospreme.
Šesta točka dnevnog reda
Rukovoditelj tehničke službe, Joško Pocrnjić informirao je članove Skupštine o stanju gradilišta nove
poslovne zgrade. Gradilište je zatvoreno, ugovor s izvođačem raskinut, a do sada je izvedeno oko
40% ukupnih radova. Od izvođača je naplaćena dostavljena garancija, a Društvu predstoji
kompletiranje svih projekata nakon čega će izraditi novi troškovnik za ponovni postupak javne nabave
za izbor novog izvođača.
Članovi Skupštine Društva zaključili su da Uprava Društva treba napraviti sve što je moguće za što
brži nastavak gradnje.

Završeno u 12:30 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Predsjednik Skupštine Društva:
_______________
Stjepan Kusanović
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