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 20. rujna 2019. godine
III / 2019. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar održana 20. 09. 2019.
godine
Nazočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fani Bojanić, predstavnica Općine Selca
Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra
Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol
Jakša Krželj, predstavnik Općine Milna
Josip Jakšić, predstavnik Općine Nerežišća
Ivica Vlahović, predstavnik Općine Postira
Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća
Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan

-

predsjednica 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

-

direktor
rukovoditelj tehničke službe
rukovoditelj financijsko-računovodstvene
službe

Započeto u 1030 sati.
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa II/2019. sjednice Skupštine Društva
2. Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za razdoblje od
siječnja do lipnja 2019. godine
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor člana Uprave – direktora Društva
4. Zahtjev za izvedbu vodovodnog priključka – Pero Ivica i Evžen Majoroš
5. Potrošnja vode na Braču - informacija
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6. Izvješće o stanju zaduženosti – informacija
7. Paket vodnih zakona – informacija
8. Potraživanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar od JLS na otoku Braču i stanje sredstava
naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina – informacija
9. Analiza poslovanja prema ponudi tvrtke DVOKUT ECRO d.o.o. - informacija
10. Razno
Od dana 19. srpnja 2019. godine, Odlukom o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine
Nerežišća u Skupštini trgovačkog društva Vodovod Brač d.o.o., Supetar, Općinskog
načelnika, Stjepan Dubravčić razrješuje se članstva u Skupštini, a predstavnikom Općine
Nerežišća u Skupštini Vodovoda Brač d.o.o. imenuje se Josip Jakšić.
Fani Bojanić otvorila je III/2019. sjednicu Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, pozdravila
nazočne i utvrdila da se sazivu sjednice odazvalo osam članova Skupštine Društva koji čine
ukupno četrnaest 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/2019. sjednice Skupštine Društva jednoglasno je prihvaćen sa
četrnaest glasova članova Skupštine.
Druga točka dnevnog reda
U sklopu dostavljenih raspravnih materijala za III/2019. sjednicu Skupštine Društva, članovima
Skupštine Društva dostavljen je Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. 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 2019.
godine, ostvarene rezultate u istom razdoblju u prethodne dvije godine i prijedlog plana za
2019. 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
2019. godine glasovanjem je jednoglasno prihvaćen sa četrnaest glasova od strane nazočnih
članova Skupštine Društva.
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Treća točka dnevnog reda
U sklopu dostavljenih raspravnih materijala za III/2019. sjednicu Skupštine Društva, članovima
Skupštine Društva dostavljena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor člana
Uprave - direktora Društva i tekst natječaja za javnu objavu.
Branko Jakovljević predložio je da se tekst natječaja izmjeni na način da se rok za dostavu
prijava na javni natječaj produži na petnaest dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja i ispravljeni tekst natječaja, glasovanjem su
jednoglasno prihvaćeni sa četrnaest glasova članova Skupštine.
Četvrta točka dnevnog reda
Pero Ivica i Evžen Majoroš zajednički su uputili Zahtjev Skupštini Društva za dodatno
razmatranje njihovog, već podnijetog zahtjeva za izvedbu vodovodnog priključka.
Navedeni zahtjev je odbijen, uz obrazloženje da ne udovoljava odredbama Pravilnika o općim
i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda Brač d.o.o. i Odluke o priključenju
nadležne jedinice lokalne samouprave.
Skupština Društva zadužila je Upravu da zainteresiranim strankama uputi odgovor na njihov
zahtjev, u kojem će ih uputiti na sljedeće podatke, potrebne kako bi njihov zahtjev bio potpun:
- zahtjev za vodovodni priključak mora podnijeti vlasnih zemljišta ili posjednik, u ovom
slučaju Republika Hrvatska ili Općina Bol,
- podnositelj zahtjeva mora navesti namjenu za koju traži priključak (za objekte na
građevinskom zemljištu prilaže se građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument, a
za poljoprivredno zemljište potvrda o ispunjenju uvjeta za poljoprivredni priključak),
- podnositelj zahtjeva mora priložiti dozvolu za obavljanje djelatnosti, u skladu s
navedenom namjenom vodovodnog priključka.
Upućeni zahtjev, uz priloženu dokumentaciju nije prihvaćen; protiv zahtjeva glasovalo je šest
članova Skupštine sa 11 glasova, a suzdržani su ostali Branko Jakovljević i Zdenko Tonšić sa
tri glasa.
Peta točka dnevnog reda
Tonči Trutanić analizirao je trend potrošnje vode u srpnju i kolovozu za 2017., 2018. i 2019.
godinu i ukazao na evidentan trend pada potrošnje vode u navedenom razdoblju.
Iz grafičkog prikaza uočljive su velike oscilacije u dnevnoj potrošnji, koje često nisu rezultat
broja potrošača već meteoroloških uvjeta.
Otok Brač nema rezervu u količini potrebne vode, na gornjoj je granici svojih pripadajućih
kapaciteta.
Informaciju su članovi Skupštine primili na znanje.
Šesta točka dnevnog reda
Dana 18.07.2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o vodnim uslugama. Člankom 108.
stavkom 2. Zakona propisano je da postojeći javni isporučitelji vodnih usluga moraju sastaviti
izvješće o stanju zaduženosti na dan stupanja na snagu ovog Zakona. Uprava, odnosno
voditelj poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga dužan je u roku od 30 dana od stupanja
na snagu ovog Zakona podnijeti navedeni izvješće skupštini, odnosno upravnom vijeću,
najkasnije do 19. kolovoza 2019. godine.
Na dan 18. srpnja 2019. godine, zaduženost društva Vodovod Brač d.o.o. iznosi 1.326.761,37
kuna, po osnovi Ugovora o reprogramu duga od 26.09.2009. godine, sklopljenog s Državnom
agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
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Informaciju su članovi Skupštine primili na znanje.
Sedma točka dnevnog reda
Tonči Trutanić informirao je članove Skupštine o stupanju na snagu paketa vodnih zakona.
Paket uključuje: Zakon o vodnim uslugama, Zakon o vodama i Zakon o izmjenama i
dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji su stupili na snagu 18.07.2019.
godine.
Nova uredba o uslužnim područjima treba biti donesena do 18.10.2019. godine, a nakon toga
će započeti proces integracije postojećih javnih isporučitelja u jednog jedinstvenog
isporučitelja vodnih usluga na jednom uslužnom području.
Formiranjem jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga promijenit će se i modeli odlučivanja, a
odredit će se razmjerno poslovnim udjelima, odnosno dionicama u temeljnom kapitalu.
Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa i Vodovod d.o.o. Omiš uputit će
Vijeću za vodne usluge primjedbe na prijedlog formiranja uslužnog područja broj 33. i prijedlog
da Vodovod Omiš ostane samostalno uslužno područje, da Vodovod Brač i otok Šolta
formiraju novo uslužno područje, kao i Hvarski vodovod, Odvodnja Hvar i Vodovod Vis.
Također, jedinice lokalne samouprave bit će informirane o zajedničkom prijedlogu tri
vodovoda i pozvane da ga podrže slanjem dopisa Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Informacije su članovi Skupštine primili na znanje.
Osma točka dnevnog reda
Mira Bezmalinović informirala je članove Skupštine Društva o pojedinačnim dugovanima po
osnovi potrošnje vode, ostalih usluga i zateznih kamata i po osnovi investicija svake jedinice
lokalne samouprave kao i o stanju sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina.
Informacije su članovi Skupštine primili na znanje.
Deveta točka dnevnog reda
Tvrtka DVOKUT ECRO d.o.o. u tijeku je izrade naručene analize poslovanja Vodovoda Brač
d.o.o. i očekuje se završetak projekta i prezentacija istog u narednih mjesec dana.
Informaciju su članovi Skupštine primili na znanje.

Završeno u 12:15 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Predsjednica Skupštine Društva
Fani Bojanić
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