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 25. rujna 2020. godine
III / 2020. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar održana 29. 05. 2020. godine
Nazočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Branko Jakovljević, predstavnik Grada Supetra
Boris Škrbić, predstavnik Općine Bol
Jakša Krželj, predstavnik Općine Milna
Marko Radić, predstavnik Općine Postira
Stjepan Kusanović, predstavnik Općine Pučišća
Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan

-

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.

Josip Jakšić, predstavnik Općine Nerežišća
Fani Bojanić, predstavnica Općine Selca

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

Sjednica je započela u 1800 sati.
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Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa II/2020. sjednice Skupštine Društva
2. Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za za razdoblje od
siječnja do lipnja 2020. godine
3. Prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga
4. Zamolba Općine Postira za odstupanje od članka 8. stavak 2. Pravilnika o financiranju
gradnje komunalnih vodnih građevina
5. Potrošnja vode - informacija
6. Nastavak izgradnje nove poslovne zgrade – informacija
7. Razno

Branko Jakovljević otvorio je III/2020. sjednicu Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar,
pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu sjednice odazvalo šest članova Skupštine Društva koji
čine ukupno deset glasova, čime je utvrđen kvorum i ostvaren preduvjet za izglasavanje
predloženog dnevnog reda.
Prije izglasavanja predloženog dnevnog reda Marko Radić rekao je kako Općina Postira
povlači svoj zahtjev iz točke 4. dnevnog reda, čime je navedena točka dnevnog reda ukinuta.
Predsjednik Skupštine zaključio je kako zahtjev Grada Supetra ne može biti naknadno uključen
u dnevni red jer na sjednici nisu nazočni svi članovi Skupštine.
Izmijenjeni dnevni red prihvaćen je jednoglasno, sa deset glasova i glasi:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa II/2020 sjednice Skupštine Društva
2. Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za za razdoblje od
siječnja do lipnja 2020. godine
3. Prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga
4. Potrošnja vode – informacija
5. Nastavak izgradnje nove poslovne zgrade – informacija
6. Razno
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Prva točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, II/2020. sjednice Skupštine Društva jednoglasno je prihvaćen sa deset
glasova članova Skupštine.
Druga točka dnevnog reda
U sklopu raspravnih materijala za III/2020. sjednicu Skupštine Društva, članovima Skupštine
Društva dostavljen je Polugodišnji obračun poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za
razdoblje od siječnja do lipnja 2020. 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 2020. godine
prikazani su i ostvareni rezultati u istom razdoblju 2018. i 2019. godine, kao i prijedlog plana za
čitavu 2020. 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 2020. godine jednoglasno usvojen sa deset glasova nazočnih članova
Skupštine Društva.
Treća točka dnevnog reda
Tonči Trutanić obavijestio je članove Skupštine da je Odluku o cijeni vodnih usluga potrebno
uskladiti sukladno obavijesti Vijeća za vodne usluge, kako bi bila u skladu sa odredbama
Zakona o vodnim uslugama.
U svim svojim bitnim dijelovima Odluka o cijeni vodnih usluga ostaje jednaka Odluci donesenoj
na V/2019 sjednici Skupštine.
Prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga jednoglasno je prihvaćen sa deset glasova nazočnih
članova Skupštine Društva.
Četvrta točka dnevnog reda
Tonči Trutanić informirao je članove Skupštine o usporedbi fakturirane količine vode u 2017.,
2018., 2019. i 2020. godini po mjesecima. Najveća potrošnja vode ostvarena je u 2017. godini,
a u razdoblju od 01.01.-31.08.2020. godine zabilježen je pad potrošnje vode u iznosu od 10% u
odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
Informaciju o potrošnji vode nazočni članovi Skupštine primili su na znanje.
Peta točka dnevnog reda
Joško Pocrnjić informirao je članove Skupštine o tijeku nastavka izgradnje nove poslovne
zgrade.
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Po okončanju javnog natječaja obavljen je izbor najboljih ponuditelja za izvođenje radova i
stručni nadzor, s kojima slijedi potpisivanje ugovora. Rok izgradnje je osamnaest mjeseci, a
početak radova planira se početkom studenog.
Izabrana tvrtka za izvođenje radova je TROMONT d.o.o. iz Splita, a za obavljanje stručnog
nadzora INTERKONZALTING d.o.o. iz Zagreba.
Informaciju o nastavku izgradnje nove poslovne zgrade nazočni članovi Skupštine primili su na
znanje.
Šesta točka dnevnog reda
Pod točkom razno raspravljalo je o promjenama koje je donio Zakon o vodnim uslugama i o
trenutnom jazu između funkcioniranja postojećih isporučitelja vodnih usluga i odredbi novog
zakona, budući da planirana Uredba o uslužnim područjima još nije donesena.
Raspravljalo se također i o dugovanju pojedinih jedinica lokalne samouprave po osnovi računa
za vodu i investicijska ulaganja.

Sjednica je završila u 19:00 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović

Predsjednik Skupštine Društva
Branko Jakovljević
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