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Vrbovsko, 14. listopada 2014. 

 

ZAPISNIK 

sa 2. sjednice skupštine Voda Vrbovsko d.o.o., 

društva s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju 

od 14. listopada  2014. godine 

 

Druga sjednica Skupštine Voda Vrbovsko d.o.o. (u nastavku: Društvo) zakazana je za 14. 

listopada 2014., u 12,00 sati u poslovnim prostorijama sjedišta Društva. 

Prilikom otvaranja ove druge sjednice skupštine Društva od strane direktora Društva Nine 

Vinski utvrĎeno je da su prisutni svi članovi skupštine Društva, te da su ispunjeni uvjeti za 

donošenje odluka. 

Nakon toga objavljuje dnevni red.  

 

AD 1.  UtvrĎuje se da članovi skupštine Društva izmeĎu sebe  za predsjedavajućeg Skupštine 

jednoglasno izabiru Dražena Mufića, gradonačelnika Grada Vrbovskog.  

Skupština Društva na temelju članka 23. Izjave o osnivanju Društva donosi  

ODLUKU 

Za predsjedavajućeg na sjednici Skupštine dana 14. listopada 2014. godine 

jednoglasno se  izabire Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovskog. 

 

AD 2.  Predsjedavajući Dražen Mufić  čita prijedlog Odluke o smanjenju plaće direktorice za 

mjesec rujan 2014. godine i otvara raspravu. Rasprave nema.  

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Odluke o smanjenju plaće direktorice za mjesec 

rujan 2014. godine. Skupština Društva jednoglasno donosi  

ODLUKU 

Odbija se jednoglasno prijedlog Odluke o smanjenju plaće direktorice za mjesec rujan 

2014. godine.  

 

AD 3. Predsjedavajući iznosi da bi prilikom rješavanja zahtjeva za otpisom dijela i/ili 

cjelokupnog iznosa duga korisnika komunalnih usluga koji su u lošem socijalnom položaju ili 

je dug nastao zbog iznimnih okolnosti ne uzrokovanih njihovom namjerom, uprava/direktor 

trebala maksimalno voditi računa da se takvim korisnicima iziĎe u susret, te sporazumno 

riješiti takve zahtjeve korisnika.  

 

Predsjedavajući predlaže da se zahtjev Lidije i sada pokojnog Ivana Sečena riješi na način da 

se kamate otpišu, a glavnica duga s ostalim troškovima otplati u 12 jednakih obroka temeljem 

sporazuma izmeĎu Društva i Lidije Sečen koja će preuzeti obvezu otplate duga za pokojnog 

supruga Ivana Sečena.  Po isplati glavnice i ostalih troškova dugovanja predložit će se sudu 

brisanje zabilježbe ovrhe na nekretnini. Prijedlog sporazuma pripremit će Vode Vrbovsko 

d.o.o.. 

Prijedlog predsjedavajućeg prihvaćen je jednoglasno. 
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U povodu pritužbe Angeline Horvat članovi Skupštine utvrĎuju da je nastalo dugovanje koje 

je predmet pritužbe obračunato temeljem svih relevantnih zakonskih propisa i akata Društva, 

dakle zakonito.  Zahtjev Angeline Horvat predlaže  se riješiti na način da se plaćanje iznosa 

glavnice dugovanja omogući u 10 rata temeljem sporazuma koji će  pripremit Vode Vrbovsko 

d.o.o.. Nakon otplate navedenog duga Društvo će odustati od ovršnog prijedloga. 

Prijedlog predsjedavajućeg prihvaćen je jednoglasno. 

 

Predsjedavajući predlaže da se zahtjev Božidara Grohar riješi na način da se otpiše iznos 

kamate koji se nije podmirio niti nakon ovrhe na pokretninama ovršenika, a temeljem 

obračuna kamata dostavljenog od Zajedničkog odvjetničkog ureda Boris Grgurić i Hrvoje 

Bičanić. Točan iznos kamate će biti utvrĎen na dan  sklapanja sporazuma o otplati navedenog 

duga.  

Prijedlog predsjedavajućeg prihvaćen je jednoglasno. 

 

AD4. Razno 

Član Nadzornog odbora Zdravko Osojnički odlazi na liječenje u inozemstvo, te se predlaže da 

mu se isplati novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna u svrhu pomoći za troškove liječenja. 

Predsjedavajući iznosi na glasovanje ovaj prijedlog. Rasprave nema, te Skupština jednoglasno 

donosi 

ODLUKU 

Isplatit će se novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna članu Nadzornog odbora Voda 

Vrbovsko d.o.o. Zdravku Osojnički, u svrhu pomoći za troškove liječenja u inozemstvu.  

 

Temeljem ovog zapisnika i održane sjednice Skupštine stručne službe Društva izradit će 

Zaključke. 

 

 

 

                                                                                          Predsjedavajući skupštine  

                                                                                           Dražen Mufić, dipl. ing. 

 

 

 


