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  PONIKVE VODA  d.o.o.  

             Vršanska 14      

SKUPŠTINA DRUŠTVA    

 

Klasa: 363-01/20-01/4 (Broj: 43-s/20) 

Urbroj: 2142-03/03-20-3 

Krk, 27.svibnja 2020. 

Z A P I S N I K 

 

sastavljen dana 27.svibnja 2020. godine o redovnoj 43. sjednici skupštine društva održanoj s 

početkom u 14,00 sati . 

 

PRISUTNI: 

 

1. DARIJO VASILIĆ- gradonačelnik Grada Krka,  2336 glasova, zastupa po odluci 

2. TONI JURANIĆ,  načelnik Općine Baška,  1393 glasova, zastupa po odluci 

3. NEVEN KOMADINA, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci 

4. ROBERT ANTON KRALJIĆ,  načelnik Općine Malinska-Dubašnica,  1781 glasova, 

zastupa po odluci 

5. MIRELA AHMETOVIĆ,  načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova,  zastupa po odluci 

6. MARINKO ŽIC, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci 

7. DRAGAN ZAHIJA,  načelnik Općine Vrbnik,  595 glasova, zastupa po odluci 

 

UKUPNO GLASOVA : 10000-100% 

 

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnicima N.Hržićem 

(pomoćnik direktora), Barbarom Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.), Ivanom Jurešićem (Ponikve eko otok 

Krk d.o.o.).  

 

Prije usvajanja dnevnog reda D.Vasilić (Krk) predlaže dopunu dnevnog reda pod toč.3. „Rizici 

povodm žalbe na odabir ponuditelja-izgradnja UPOV-a EU projekta“ 

 

Predsjednik daje na glasanje dopunu dnevnog reda koji skupština jednoglasno usvaja. 

Predsjednik daje na glasanje dnevni red s dopunom koji skupština jednoglasno usvaja: 

 

DNEVNI RED: 

 

• usvajanje zapisnika sa 42.redovne sjednice skupštine od 08. i 15.04.2020. 

 

1. Odlučivanje o uvođenju naknade za razvoj na području Općine Dobrinj 

2. Prijedlog za raskid komisionog ugovora objedinjenom obračunskom vođenju 

poslovnih računa sa PBZ- cash pooling 

3. Rizici povodom žalbe na odabir ponuditelja u postupku-izgradnja UPOV-a EU 

projekta“ 

4. Razno 

 

Zapisnik sa 42. sjednice skupštine društva od 08. i 15.04.2020. 

 

Skupština jednoglasno  (100%) potvrđuje zapisnik sa 42. sjednice. 
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AD.1.  

Odlučivanje o uvođenju naknade za razvoj na području Općine Dobrinj 

 

Nakon uvodnog izlaganja  I.Plišića ( direktora9 i  N.Komadine (načelnika Općine Dobrinj) 

R.A.Kraljić  (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja iste 

skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi  
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ODL U K U 

o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih 

vodnih građevina na području Općine Dobrinj 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih 

građevina na području Općine Dobrinj, utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena 

prikupljenih sredstava , način i rok uplate, prava i obveze isporučitelja javne usluge-Ponikve voda 

d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj. 

Članak 2. 

 Naknada za razvoj će se prikupljati radi financiranja i sufinanciranja gradnje komunalnih 

vodnih građevina na području Općine Dobrinj, u skladu s godišnjim i višegodišnjem Planom izgradnje 

komunalnih vodnih građevina koje donosi Skupština isporučitelja. 

 Planovi Isporučitelja iz st.2. ovog članka moraju biti usklađeni s Programom gradnje  

objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dobrinj, čiji je sastavni dio program izgradnje 

komunalnih vodnih građevina. 

Članak 3. 

 Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javnih vodnih usluga na području 

Općine Dobrinj. 

Članak 4. 

 Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 

jedan metar kubični isporučene vode 1 (m3 ). 

Naknada za razvoj za sve kategorije korisnika iznosi 1,50 kn/m3 isporučene vode. 

 

Članak 5. 

 Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje putem računa za vodne usluge koje korisnicima 

ispostavlja Isporučitelj vodnih usluga i iskazuje se kao zasebna stavka. 

 Na iznos naknade za razvoj ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.  

 

Članak 6. 

 Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja vodnih usluga. 

 Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj se određuju u skladu s Odlukom o cijeni vodnih 

usluga koju donosi Isporučitelj. 

Članak 7. 

 Sredstva prikupljena od naknade za razvoj iz. Čl. 6.ove odluke  se koriste za financiranje 

gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj u skladu s Planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate kredita i zajmova za gradnju tih 

građevina sukladno financijskom planu Isporučitelja vodnih usluga koji donosi skupština 

Isporučitelja. 

Članak 8. 

 Prikupljanje sredstava  naknade za razvoj i namjensko korištenje tih sredstava utvrđenih u čl. 

2.i 7. ove Odluke obavlja Isporučitelj vodnih usluga. 

 Isporučitelj je obvezan evidentirati obračunata i prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za 

razvoj na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama. 

Isporučitelj je obvezan Općini Dobrinj dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim 

(naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj. 

 

Članak 9. 

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Općine Dobrinj na 

temelju dostavljenog izvješća iz čl. 8. ove Odluke.  

 

Članak 10. 

 Prikupljena (naplaćena)sredstva naknade za razvoj na temelju Odluke o naknadi za razvoj 

(SL.novine PGŽ 19/10, 5/14), a neutrošena do dana stupanja na snagu ove Odluke koristit će se za 
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gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj sukladno Planu gradnje 

komunalnih vodnih građevina. 

Članak 11. 

 Ova Odluka važi do donošenja odluke o naknadi za razvoj iz čl.16.st.1. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH 66/19), ali ne duže od 18.srpnja 

2022. godine. 

Članak 12. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a primjenjuje se od 01.lipnja 2020. 

godine. 

 Ova Odluka se objavljuje u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na internetskim 

stranicama Isporučitelja vodnih usluga. 

 

AD.2 

Prijedlog za raskid komisionog ugovora objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih 

računa sa PBZ- cash pooling 

 

Nakon uvodvog izlaganja  B.Srdoč (Ponikve usluga) R.A.Kraljić (predsjednik) je otvario raspravu.  

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 100% glasova „ZA“ donosi 

 

ODLUKU 

 

1. Stručne službe društva će provjeriti je li kredit Općine Vrbnik utemeljen na komisionom ugovoru o 

cash poolingu. 

2. Ako kredit Općine Vrbnik nije utemeljen na ugovoru o cash poolingu daje se suglasnost Ponikvi 

vodi za rakid ugovora o objedinjenom vođenju poslovnih računa sa PBZ – cash pooling. 

 

AD.3. 

Rizici povodom žalbe na odabir ponuditelja u postupku-izgradnja UPOV-a EU projekta 

 

Nakon pitanja  D.Vasilića (gradonačelnik Grada Krka) o rizicima povodom žalbe za odluku o 

odabiru ponuditelja u postupku izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda EU 

projekta i inicijative da se pozovu izrađivači tender dokumentacije i obrazlože potencijalne 

rizike, predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni. Nakon zaključenja 

rasprave skupština je jednoglasno donijela 

 

ZAKLJUČAK: 

 

1. Zadužuje se direktor Ponikve da organizira sastanak s izrađivačima tender 

dokumentacije za nabavu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). 

2. Na sastank pozvati predstavnike svih jedinica lokalne samouprave. 

 

AD.4.Razno 

 

Pod točkom razno nije bilo pitanja. 

 

 

Predsjednik zaključuje sjednicu u 15,30 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednik skupštine 

Boranka Miler, v.r.       R.Anton Kraljić, v.r. 


