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, M.B.: 3042251

Z A P I S N I K
sastavljen u Vodovodu Brač d.o.o., Supetar;
nadnevka 20. prosinca 2013. god.,
IV / 2013. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar

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

Đuro Roso
Fani Bojanić
Jakša Goić
Stjepan Kusanović
Siniša Poklepović
Matko Radolfi
Boris Škrbić

-

predsjednik
član
član
član
član
član
član

Izočni od strane
Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1. Ivica Mihačić

- član

Nazočni od strane Vodovoda Brač.d.o.o.:
1. Tonči Trutanić
2. Mira Bezmalinović

- direktor
- rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe

Ostali nazočni:
1. Tihomir Marinković

- načelnik Općine Bol

Započeto u 1030 sati.
-----------Dnevni red:
1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrĎivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa III/2013. sjednice Skupštine Društva
3. Plan poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2014. godinu
4. Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga
5. Odluka o ureĎivanju pravnog statusa KVG
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------Nazočni na sjednici Skupštine su konstatirali da je temeljem Odluke o razrješenju i
imenovanju člana Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar (Načelnik Općine Sutivan,
Klasa 023-04/13-01/0003, Ur. Broj: 2104/08-02-01-13-0002 od 10. prosinca 2013.
godine), razriješen gosp. Ranko Blažević iz Sutivana, kao ovlašteni predstavnik
Općine Sutivan u Skupštini Društva, a imenovan gosp. Matko Radolfi iz Sutivana kao
ovlašteni predstavnik Općine Sutivan u Skupštini Društva.
Prva točka dnevnog reda
Predsjednik Skupštine Društva, gosp. Đuro Roso je otvorio IV/2013. sjednicu
Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, pozdravio nazočne i utvrdio da se sazivu
sjednice odazvalo 7 članova Skupštine Društva koji čine ukupno 12 glasova čime je
utvrĎen i kvorum te se prešlo na sljedeću točku dnevnog reda.
Druga točka dnevnog reda
Zapisnik sa prethodne, III/2013. sjednice Skupštine Društva jednoglasno
prihvaćen od strane nazočnih članova Skupštine Društva, bez primjedbi.

je

Treća točka dnevnog reda
U privitku poziva na IV/2013. sjednicu Skupštine Društva, članovima Društva je
dostavljen Plan poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2014. godinu.
Rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe, Mira Bezmalinović je u svom
izlaganju prezentirala plan poslovanja za 2014. godinu uz komentar svake
pojedinačne stavke iz tabelarnog prikaza planiranih prihoda i rashoda Društva.
Prijedlog Plana poslovanja za 2014. godinu predstavljen je kroz tabelarni prikaz
planiranih prihoda i planiranih rashoda Društva, a isti su sačinjeni na bazi
podataka:
 ostvareno u 2012. godini
 planirano u 2013. godini
 ostvareno u I-VI mjesecu u 2013. godini
 planirano u 2014. godini,
a prikazani su kroz uobičajeno vertikalno raščlanjenje na tri stupca: vodoopskrba,
odvodnja i ukupno.
Razdioba zajedničkih prihoda na vodoopskrbu i odvodnju utvrĎena je na osnovu
prihoda od prodane vode i prihoda od odvodnje, kao i u prethodnim godišnjim
planovima poslovanja Društva.
Razdioba zajedničkih troškova poslovanja Društva na vodoopskrbu i odvodnju utvrĎena
je sukladno odnosima količine prodane vode i količine otpadne vode, kao i u
prethodnim godišnjim planovima poslovanja Društva.
Direktor Društva je istaknuo da je plan poslovanja u dijelu koji se odnosi na
odvodnju, kako u prihodovnom, tako i u rashodovnom dijelu, po prvi put napravljen
na način da uključuje ukupnu odvodnju na cijelom otoku, uključujući i odvodnju na
području Općine Bol. Pregovori o definiranju konačnih odredbi sporazuma o
prenošenju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bol su u tijeku i do
kraja prvog tromjesečja u 2014. godini očekuje se potpisivanje Ugovora o obavljanju
djelatnosti javne odvodnje na području Općine Bol izmeĎu Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar i Općine Bol.
U okviru rasprave o planu poslovanja za buduću godinu, načelnik Općine Bol, gosp.
Tihomir Marinković istaknuo je problematiku u načinu vraćanja kredita HBOR-a,
odnosno u odreĎivanju izvora sredstava za povrat kredita od strane Općine Bol, pri
čemu je dogovoreno da će dospjele rate kredita Općina Bol plaćati iz sredstava
namjenske cijene za razvoj Općine Bol. Prethodno navedeno će biti sadržano u aneksu
Ugovora o utvrĎivanju načina otplate kredita za financiranje izgradnje cjevovoda
Bol-Murvica kojeg će sklopiti Općina Bol i Vodovod Brač d.o.o., Supetar.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Skupštine Društva, gosp. Đuro Roso pozvao je
članove Skupštine na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio je da je Plan
poslovanja Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za 2014. godinu jednoglasno usvojen.
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Četvrta točka dnevnog reda
Sukladno izmjenama Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva,
bilo je nužno donijeti izmjene u Odlukama o priključenju na komunalne vodne
graĎevine za svaku pojedinu JLS na Braču, o čemu su članovi Skupštine Društva bili
obaviješteni na III/2013. Sjednici, dana 27. rujna 2013. godine.
Sve JLS na Braču Vodovodu Brač d.o.o., Supetar su dostavile svoje nove Odluke o
priključenju, a iste su javno objavljene na internetskoj stranici Vodovoda Brač
d.o.o., Supetar.
Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga je temeljni akt za
poslovanje Društva i potrebno je da bude formalno usklaĎen s odlukama o
priključenju, što je novim Pravilnikom u potpunosti regulirano.
Na poziv predsjednika Skupštine, članovi su proveli glasovanje i jednoglasno
prihvatili sve odredbe novog Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga.
Peta točka dnevnog reda
Direktor Vodovoda Brač d.o.o., Supetar informirao je članove Skupštine Društva da
je stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11 i 56/13)
utvrĎeno da su komunalne vodne graĎevine javno dobro i u vlasništvu javnog
isporučitelja vodnih usluga. Člankom 146. navedenog zakona propisana je obveza
jedinicama lokalne samouprave da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu
izmjene Zakona, odnosno do 18. Svibnja 2014. godine, prenesu komunalne vodne
graĎevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga, u
obliku temeljnog kapitala ili prijenosa bez naknade.
Vodovod Brač d.o.o., Supetar pripremio je prijedlog Odluke o ureĎivanju pravnog
statusa komunalnih vodnih graĎevina na području svih JLS na Braču i isti će biti
dostavljen gradonačelnici grada Supetra i načelnicima svih općina na Braču.
Informaciju su članovi Skupštine društva primili na znanje.
Tekst prijedloga Odluke nalazi se u nastavku:

Na temelju Članka 15. i Članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ 56/13.) i
Članka _____ Statuta Grada/Općine _____ (Službeni glasnik Grada/Općine _____ broj _____), Gradsko/Općinsko
vijeće Grada/Općine _____, na _____. sjednici održanoj dana ______, donosi
ODLUKU
ureĎivanju pravnog statusa komunalnih
vodnih graĎevina na području Grada/Općine _____
- prijedlog Članak 1.
Ovom Odlukom se ureĎuje pravni status odnosno imovinskopravni odnosi komunalnih vodnih graĎevina za javnu
vodoopskrbu i komunalnih vodnih graĎevina za javnu odvodnju otpadnih voda na području Grada/Općine _____.
Članak 2.
Komunalne vodne graĎevine za javnu vodoopskrbu i komunalne vodne graĎevine za javnu odvodnju otpadnih voda na
području Grada/Općine _____ su javna dobra u javnoj upotrebi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodnih usluga
Vodovod Brač d.o.o., Supetar.
Članak 3.
Komunalne vodne graĎevine za javnu vodoopskrbu i komunalne vodne graĎevine za javnu odvodnju otpadnih voda na
području Grada/Općine _____, koje se vode kao vlasništvo Grada/Općine _____, i to:
-

__________ u vrijednosti od __________ kn,
__________ u vrijednosti od __________ kn,
__________ u vrijednosti od __________ kn,

prenose se u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod Brač d.o.o., Supetar, bez naknade.
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Sastavni dio ove odluke čini kartica računovodstvenog konta na kojem se vode u poslovnim knjigama Grada/Općine
_____ komunalne vodne graĎevine koje se prenose u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga Vodovod Brač d.o.o.,
Supetar.
Članak 4.
Javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod Brač d.o.o., Supetar gradi, održava i upravlja komunalnim vodnim
graĎevinama, te vodi potrebne evidencije u poslovnim knjigama i upis javnog dobra u zemljišnu knjigu.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada/Općine _____, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.
Klasa: _____
Urbroj: _____
_____, _____ 2013. godine

Predsjednik Gradskog/Općinskog vijeća
Grada/Općine _____________

-----------Završeno u 12:00 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović

Predsjednik Skupštine Društva:
_____________
Đuro Roso
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