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 31. listopada 2019. godine
IV / 2019. sjednica Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar održana 31. 10. 2019.
godine
Nazočni od strane Skupštine Vodovoda Brač d.o.o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

-

predsjednik Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine
član Skupštine

Nazočni od strane Vodovoda Brač d.o.o.:
1.

Mira Bezmalinović

-

rukovoditelj financijsko-računovodstvene
službe

-

gradonačelnica Grada Supetra
načelnik Općine Nerežišća
načelnik Općine Pučišća
načelnik Općine Sutivan

Ostali nazočni:
1.
2.
3.
4.

Ivana Marković
Svemir Obilinović
Marino Kaštelan
Ranko Blažević

Započeto u 1030 sati.
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Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa III/2019. sjednice Skupštine Društva
2. Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Društva
3. Razno
Temeljem čl. 3. Poslovnika o radu Skupštine (III. sjednica Skupštine Društva od 23. ožujka
2000. godine), Fani Bojanić, predstavnici Općine Selca je nadnevka 22. rujna 2019. godine
istekao mandat predsjednice Skupštine Društva. Nadnevka 23. rujna 2019. godine na mjesto
predsjednika Skupštine Društva stupio je Zdenko Tonšić, predstavnik Općine Sutivan.
Ovlaštenom predstavniku Općine Sutivan u Skupštini Društva mandat predsjednika Skupštine
Društva prestaje 22. ožujka 2020. godine.
Od dana 31. listopada 2019. godine, Odlukom o imenovanju Općinskog načelnika Siniše
Marovića, Ivica Vlahović razrješuje se članstva u Skupštini, a predstavnikom Općine Postira u
Skupštini Vodovoda Brač d.o.o. imenuje se Marko Radić.
Zdenko Tonšić otvorio je III/2019. sjednicu Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar,
pozdravio nazočne i utvrdio 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, III/2019. sjednice Skupštine Društva jednoglasno je prihvaćen sa
četrnaest glasova članova Skupštine.
Druga točka dnevnog reda
Na javni natječaj za izbor direktora Društva, koji je objavljen u dnevniku Slobodna Dalmacija,
dana 23.09.2019. godine, pristigle su dvije prijave, koje obje udovoljavaju uvjetima natječaja.
Predsjednik Skupštine potvrdio je da je prvi kandidat, Marko Radić dostavio sve tražene
dokumente, kao i drugi kandidat, Tonči Trutanić.
Fani Bojanić je dana 29. 10. 2019. godine dostavila dopis u svezi komunikacije kandidata sa
Skupštinom Društva, na način da kandidati izravno iznesu svoj plan rada za mandatno
razdoblje. Kandidat Marko Radić kao odgovor je dostavio dopis o spriječenosti radi kratkog
roka dostave. Kandidat Tonči Trutanić bio je na raspolaganju za komunikaciju sa Skupštinom.
Ivana Marković kazala je da bi u tekst natječaja ubuduće trebalo uvrstiti obvezu usmenog
razgovora s kandidatima, kako bi se izbjeglo donošenje odluke o izboru samo na temelju
dostavljene dokumentacije. Također je kazala kako smatra da bi natječaj, osim u Slobodnoj
Dalmaciji, trebalo objaviti na Zavodu za zapošljavanje i na portalima za zapošljavanje, kako bi
bio dostupan što većem broju zainteresiranih kandidata.
Fani Bojanić kazala je kako smatra da se mogućnost usmenog razgovora s kandidatima ne
treba posebno navoditi u uvjetima natječaja, već se podrazumijeva da kandidati trebaju biti
spremni na ovakav način komunikacije sa Skupštinom Društva, budući da ona ne zahtjeva
nikakve dodatne pripreme kandidata.
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Predsjednik Skupštine zaključio je da je natječaj proveden u skladu s Pravilnikom o radu, a da
se za buduće natječaje mogu odrediti dodatni uvjeti, nakon čega je otvorio raspravu o
kandidatima za direktora Društva.
Boris Škrbić kazao je kako smatra da su oba kandidata trebala biti nazočna u upravnoj zgradi
za vrijeme trajanja sjednice i na raspolaganju članovima Skupštine za izravnu komunikaciju i
kako vjeruje da dolazak pojedinih čelnika JLS na sjednicu ne znači njihovo nepovjerenje u rad
članova Skupštine, na što su nazočni čelnici kazali kako njihov dolazak ne znači nepovjerenje
prema članovima Skupštine, već samo njihovo zanimanje za rad zajedničke tvrtke.
Fani Bojanić kazala je kako je izbor direktora Društva ovaj put vrlo odgovorna odluka, jer je
započela reforma vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj i zbog toga je iznimno
važno izabrati osobu s iskustvom u sektoru, osobu koja je vješta u komunikaciji i kontaktima i
koja ima spretnosti i vještine za provođenje procesa pripajanja isporučitelja vodnih usluga.
Ivana Marković kazala je kako Grad Supetar neće podržati izbor kandidata Tonča Trutanića
na mjesto direktora Društva jer nije zadovoljna njegovim dosadašnjim radom i smatra da neće
dobro voditi Društvo ubuduće. Smatra da je prekid izgradnje nove poslovne zgrade štetan za
Društvo, a povećanje cijene vodnih usluga udar na životni standard žitelja otoka. Također je
istaknula kako je preseljenje Društva sa sadašnje lokacije nužno zbog izgradnje nove
osnovne škole u Supetru i kako od kandidata Tonča Trutanića treba zatražiti objašnjenje
načina na koji će se financirati nastavak izgradnje nove poslovne zgrade.
Ranko Blažević kazao je kako će Općina Sutivan podržati kandidata Marka Radića. Iskazao je
nezadovoljstvo dosadašnjim radom direktora i nepovjerenje u njegov budući rad, prije svega u
domeni buduće reforme vodno-komunalnog sustava. Također je kazao kako su količine vode
na Braču nedovoljne i pozvao direktora na moralnu odgovornost. Kazao je kako u Općini
Sutivan postoji investitor koji želi graditi hotel, ali ne može mu se osigurati potrebna količina
vode. Također je kazao kako je dosadašnji direktor tvrdio da Društvo ima osigurana sredstva
za izgradnju nove poslovne zgrade, što je sada upitno.
Branko Jakovljević kazao je kako podržava stav Ivane Marković i kako smatra da treba
mijenjati upravu i uvesti vanjske suradnike u rad Društva.
Svemir Obilinović smatra da nije moguće da je kandidat Tonči Trutanić već nekoliko puta bio
izabran za direktora Društva s lošim rezultatima. Također je napomenuo da Skupština društva
u svakom trenutku ima ovlasti razriješiti direktora njegove funkcije.
Fani Bojanić, kao članica s najdužim stažem u radu Skupštine Društva, podsjetila je nazočne
da je kapacitet vodoopskrbnog sustava prije tridesetak godina bio znatno manji. Za vrijeme
vođenja Društva od strane Tonča Trutanića položena je dodatne cijev za dotok vode s kopna
na otok, obavljena je rekonstrukcija crpne stanice Trstena, izgrađene brojne vodospreme,
procrpnice i gotovo kompletan postojeći sustav vodoopskrbe. Planski dokumenti svih JLS na
Braču značajno su povećali potrebe za dodatnim količinama vode i jasno je da nove investicije
zahtijevaju nova ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje. Potpisan je ugovor između
Hrvatskih voda, Vodovoda Brač, Vodovoda Omiš i Hvarskog vodovoda o izradi analize.
Usuglašen je projektni zadatak i priprema se izrada natječajne dokumentacije. U ovom
trenutku Hrvatske vode ne mogu osigurati sva potrebna novčana sredstva, ali će u sljedećem
vremenskom razdoblju, kroz program PIPELINE 3 zasigurno biti dostupna dodatna novčana
sredstva za poboljšanje vodoopskrbe na Braču. Vodovod Brač trenutno ima pokrivenost
vodoopskrbe na svom uslužnom području od 98% i prema tom pokazatelju nalazi se u samom
vrhu u Republici Hrvatskoj.
Boris Škrbić kazao je kako ne vidi odgovornost direktora u nastaloj situaciji oko izgradnje nove
poslovne zgrade. Na javnom natječaju bio je izabran najpovoljniji izvođač, koji tijekom
izgradnje nije poštovao uvjete iz natječajne dokumentacije i prihvaćenog troškovnika. Raskid
takvog ugovora bio je logičan potez direktora, a za nastavak izgradnje, Društvo može podići
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kredit, budući da zbog rasta cijena u građevinskom sektoru, vlastita sredstva više nisu
dostatna za dovršetak izgradnje.
Stjepan Kusanović kazao je kako on također ne vidi odgovornost direktora u nastaloj situaciji
oko izgradnje nove poslovne zgrade.
Jakša Krželj smatra kako trenutno stanje izgradnje nove poslovne zgrade nije rezultat lošeg
rada direktora, već propusta izvođača radova i znatnog rasta cijena u građevinarstvu u
posljednje dvije godine.
Predsjednik Skupštine pozvao je nazočne na završna izlaganja pred glasovanje.
Marino Kaštelan kazao je kako će Općina Pučišća glasovati za kandidata Tonča Trutanića i
izrazio žaljenje što Grad Supetar i Općina Sutivan, osim izjava protiv kandidata Tonča
Trutanića nisu iznijeli niti jedan argument za kandidata Marka Radića, kojeg podržavaju.
Siniša Marović kazao je kako će Općina Postira glasovati za izbor kandidata Marka Radića,
kojeg osobno poznaje kroz rad Općinskog vijeća Općine Postira i za kojeg smatra da je u
ovom trenutku bolji kandidat za radno mjesto direktora.
Boris Škrbić kazao je kako će Općina bol podržati kandidata Tonča Trutanića.
Branko Jakovljević rekao je kako smatra da mlad čovjek s pravim suradnicima može postići
dobre rezultate.
Ivana Marković smatra da su u Društvu potrebne promjene i potvrdila je da će Grad Supetar
podržati kandidata Marka Radića.
Zdenko Tonšić rekao je kako je stav Općine Sutivan da sa treba napraviti zaokret i da će
podržati kandidata Marka Radića.
Jakša Krželj kazao je da je odluka Općine Milna podržati kandidata Tonča Trutanića.
Svemir Obilinović rekao je kako je Općina Nerežišća u početku smatrala da je potrebna
promjena u Društvu, međutim jednak broj glasova neće riješiti situaciju oko izbora direktora,
što je po njenu najlošija opcija, stoga će Općina Nerežišća podržati kandidata Tonča
Trutanića.
Fani Bojanić rekla je kako će Općina Selca podržati izbor kandidat Tonča Trutanića.
Predsjednik Skupštine pozvao je članove Skupštine na glasovanje, a rezultat glasovanja je bio
sljedeći:
1. kandidat Marko Radić dobio je 5 glasova
2. kandidat Tonči Trutanić dobio je 9 glasova.
Predsjednik Skupštine zaključio je da je kandidat Tonči Trutanić, sa 9 glasova članova
Skupštine, izabran za direktora Društva na mandat od četiri godine ili do uspostave
jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području, u ovisnosti koja okolnost prva
nastupi.
Predsjednik Skupštine pozvao je Tonča Trutanića da se pridruži sjednici, a zatim se prešlo na
sljedeću točku dnevnog reda.
Treća točka dnevnog reda
Tonči Trutanić zahvalio je članovima Skupštine Društva na ukazanom povjerenju i informirao
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Ih o najnovijoj situaciji oko uspostavljanja novih uslužnih područja. Prema Uredbi o uslužnim
područjima Vodovod Brač dio je jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na području koje
obuhvaća Omiš, Brač, Hvar, Šoltu i Vis.
Odnosi među isporučiteljima, pravni položaj i održivo poslovanje, kao i sva druga pitanja
povezana s pružanjem vodnih usluga regulirana su Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19)

Završeno u 12:45 sati
Zapisala: Mira Bezmalinović
Predsjednik Skupštine Društva
Zdenko Tonšić
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