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

Z A P I S N I K
sastavljen u Vodovodu Brač d.o.o., Supetar;
dana 21. rujna 2018. godine,
III / 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
Fani Bojanić, predstavnica Općine Selca
Stjepan Dubravčić, predstavnik Općine Nerežišća
Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol
Ivica Vlahović, predstavnik Općine Postira
Ranko Blažević, načelnik Općine Sutivan

-

predsjednik Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
nazočan umjesto člana Skupštine

-

član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine

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

Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra
Siniša Poklepović, predstavnik Općine Milna
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 II/2018. sjednice Skupštine Društva
2. Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za razdoblje od
siječnja do lipnja 2018. godine
3. Odluka o oslobađanju plaćanja zateznih kamata za JLS otoka Brača
4. Potrebna ulaganja u objekte regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-HvarŠolta - informacija
5. Potrošnja i rezerve vode na Braču – informacija.
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6. Izgradnja nove poslovne zgrade Vodovoda Brač d.o.o. – informacija
7. Razno
Predsjednik Skupštine Društva, Stjepan Kusanović otvorio je III/2018. sjednicu Skupštine Vodovoda
Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu sjednice odazvalo šest članova
Skupštine Društva i jedna zamjena članu 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.
Prva točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, II/2018. sjednice Skupštine Društva glasovanjem je prihvaćen sa jedanaest
glasova članova Skupštine.
Druga točka dnevnog reda
U sklopu raspravnih materijala za III/2018. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine Društva
dostavljen je Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za razdoblje od siječnja
do lipnja 2018. 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 2018. godine prikazani su i
ostvareni rezultati u istom razdoblju 2016. i 2017. godine, kao i prijedlog plana za čitavu 2018. 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.
Predsjednik Skupštine Društva pozvao je članove Skupštine na glasovanje, a nakon glasovanja
utvrdio je da je polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za razdoblje od
siječnja do lipnja 2018. godine jednoglasno usvojen sa jedanaest glasova nazočnih članova Skupštine
Društva.
Treća točka dnevnog reda
Na zahtjev načelnika Općine Postira u dnevni red I/2018. sjednice Skupštine Društva, a ponovno i u
dnevni red III/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.
Jednoglasno je donesena odluka temeljem koje Vodovod Brač d.o.o. neće obračunavati niti
naplaćivati zakonsku zateznu kamatu za plaćanja računa za potrošnju vode i ostale usluge jedinicama
lokalne samouprave, prema stanju dugovanja na dan 21. rujna 2018. godine.
Za sve račune izdane nakon 21. rujna 2018. godine zatezna kamata će se redovno naplaćivati.
Četvrta točka dnevnog reda
Direktor društva, Tonči Trutanić izložio je članovima Skupštine Društva situaciju u svezi vodoopskrbe
unutar regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta i naveo potrebna ulaganja u
objekte sustava kako bi se u budućnosti osigurale potrebne količine vode za neometanu vodoopskrbu.
Kao jedno od ključnih ograničenja u vodoopskrbi sustava naveo je podmorski cjevovod i rekao kako je
naručen projekt za izgradnju nove, pete podmorske cijevi.
Ograničenje u sustavu predstavljaju kapacitet južnog magistralnog ogranka prema Bolu i Hvaru i
zapadnog magistralnog ogranka (prema Milni i Šolti).
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U suradnji s Hrvatskim vodama u tijeku su dogovori za početak pripreme studijsko-projektne i tender
dokumentacije u cilju apliciranja prema EU fondovima.
Peta točka dnevnog reda
Direktor Društva izvijestio je članove Skupštine Društva o potrošnji vode u 2018. godini i rezervama
vode i prikazao grafičke prikaze trendova potrošnje i rezerve vode.
Tijekom srpnja i kolovoza 2018. godine zabilježena je kontinuirano manja potrošna vode u odnosu na
isto razdoblje prethodne godine.
Otok Hvar i otok Šolta preuzimanju veće količine vode od dijela koji im ugovorno pripada na njihovom
dijelu cjevovoda.
Rezerve vode na otoku Braču nedostatne su i to uz pretpostavku da u ljetnim mjesecima crpna
stanica Trstena neprekidno radi tijekom čitavog dana.
Potrebno je raditi na projektu dovođenja dodatnih količina vode na otok Brač kroz novu podmorsku
cijev i na dovođenju veće količine vode do pojedinih dijelova otoka granskim cjevovodima, posebice u
smjeru Bola i Milne.
Šesta točka dnevnog reda
Predstavnik Grada Supetra, Branko Jakovljević, pisanim je putem ukazao kako u popratnim
materijalima uz poziv za III-2018. sjednicu Skupštine Vodovoda Brač d.o.o. nije bila dostavljena
informacija u pisanom obliku u svezi šeste točke dnevnog reda - informacija o izgradnji nove poslovne
zgrade Vodovoda Brač d.o.o.
Direktor Društva je pisanu kronologiju i stanje izgradnje nove poslovne zgrade dostavio članovima
Skupštine na početku sjednice, a u svom je izlaganju dodatno opisao poduzete radnje za što skoriji
nastavak radova.
Sedma točka dnevnog reda
Predstavnica Općine Selca, Fani Bojanić informirala je članove Skupštine o budućim aktivnostima koje
će isporučitelji vodnih usluga biti obvezni poduzimati u svezi rješavanja odvodnje otpadnih voda, bez
obzira na veličinu aglomeracije.
Jedna od mogućih rješenja je prijava projekta za cjeloviti otok Brač, u svezi čega će se napraviti
prezentacija postojećeg stanja i planiranih aktivnosti kako bi se o navedenoj problematici upoznali svi
čelnici jedinica lokalne samouprave na Braču.

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