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GRADSKO VIJEĆE
PREDMET: Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za članove
Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodne usluge „ d.o.o. Bjelovar
U privitku temeljem članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku za
izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad
Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 6/19) dostavljam Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za
članove Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodne usluge „ d.o.o. Bjelovar na
razmatranje i donošenje.
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-PrijedlogNa temelju članka 15.stavka 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa
(„Narodne novine“, broj 26/11, 12/12,126/12, 48/13, 57/15, 98/19), članka 5. stavka
2. Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/19) i članka 32. stavka 1. točka 19.
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) Gradsko
vijeće Grada Bjelovara na 3. sjednici održanoj ___rujna 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijedlogu kandidata za Nadzorni odbor trgovačkog društva „Vodne usluge
“d.o.o.
Članak 1.
Na temelju prethodno provedenog Javnog natječaja za izbor članova
Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar i na prijedlog
gradonačelnika Grada Bjelovara, predlaže se da se u Nadzorni odbor trgovačkog
društva „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar izaberu sljedeći kandidati:
1. Ante Topalović
2. Adela Zobundžija
3. Andrej Bublić
4. Tomislav Miklić
Članak 2.
Ova Odluka uputit će se Skupštini trgovačkog društva „Vodne usluge „ d.o.o.
Bjelovar na razmatranje i odlučivanje.
Članak 3.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im
započinje danom donošenja Odluke Skupštine Društva kojim su izabrani za članove
Nadzornog odbora.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje i objaviti će se u „Službenom
glasniku Grada Bjelovara“.

KLASA: 024-01/21-01/03
URBROJ: 2103/01-02-21-1
Bjelovar, ___ rujna 2021.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nenad Martinovski, dipl.oec.

Obrazloženje
Pravna osnova za donošenje Odluke :
Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u Zakonu o sprečavanju
sukoba interesa ( Narodne novine broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15,98/19 ) .
Citirani zakon u članku 15.st. 2.propisuje slijedeće:
„Članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica
lokalne odnosno (područne) regionalne samouprave ima dionice ili udjele u
vlasništvu (kapitalu društva) predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“.
Gradsko vijeće Grada Bjelovara je 18. sjednici održanoj 12.rujna 2019.godine
donijelo Odluku o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih
odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu
društva) („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/19, dalje u tekstu: Odluka) kojom
su pobliže propisani uvjeti i postupak za izbor kandidata za članove nadzornih
odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (u kapitalu
društva).
Ova Odluka obuhvaća obrazloženje natječajnog postupka i izbor kandidata za
članove Nadzornog odbora „Vodne usluge „ d.o.o.
Sadašnjim članovima Nadzornog odbora „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar koji
su imenovani Odlukom Skupštine Društva od 26.lipnja 2017.godine, mandat istječe
26.lipnja 2021., o čemu je Uprava Društva pravovremeno obavijestila Grad Bjelovar .
Grad Bjelovar je dana 10. lipnja 2021.godine raspisao javni natječaj za izbor
članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele
(kapitalu društva) i to za trgovačka društva „Komunalac„ d.o.o. Bjelovar i Vodne
usluge d.o.o.
Natječaj je bio objavljen na internetskim stranicama Grada Bjelovar i javnom
glasilu, Večernjem listu.
Na osnovu članka 3. stavak 4. Odluke, gradonačelnik Grada Bjelovara je
10.lipnja 2021.godine imenovao Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor
članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u
vlasništvu (kapitalu društva) ( dalje u tekstu: Povjerenstvo), u sastavu: Antonio Dinjar,
kao predsjednik, Zoran Preskočil i Željka Vizi, kao članove Povjerenstva.
U roku za podnošenje prijava , zaprimljeno je ukupno 21 prijava kandidata, od
kojih je za 16 prijava Povjerenstvo utvrdilo da ispunjavaju sve tražene uvjete i
dokumentaciju koja se tražila u natječaju. Za 5 prijava ocijenjeno je da ne ispunjavaju
formalne uvjete te kandidati takvih prijava nisu sudjelovali u daljnjoj proceduri za
izbor članova u Nadzorni odbor.
Nepravovremenih prijava nije bilo.
Na osnovu pristiglih prijava Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih
na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, pozvalo je
kandidate na razgovor i nakon provedenog postupka podnijelo je izvješće
gradonačelniku.

U podnijetom izvješću gradonačelniku o provedenom postupku javnog
natječaja za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava
„Komunalac „ d.o.o. Bjelovar i „Vodne usluge“ d.o.o., Povjerenstvo je gradonačelniku
Grada Bjelovara predložilo 12 kandidata za koje je ocijenilo da mogu zastupati
interese Grada Bjelovara, ali isto tako koji mogu kvalitetno i stručno obavljati zadaće
članova nadzornih odbora.
Uzimajući u obzir tražene uvjete stručne spreme i kvalifikaciju kandidata
prijavljenih na javni natječaj te uvažavajući preporuke i prijedlog Povjerenstva,
gradonačelnik je utvrdio prijedlog kandidata za trgovačko društvo „ Vodne usluge „
d.o.o. kao u članku 1. Prijedloga .
Predloženi kandidati imaju dugogodišnje iskustvo i rezultate u svojim
područjima, čime dokazuju profesionalne, stručne i etičke norme kao značajne
reference za obavljanjem članstva u nadzornom odboru.
Osim toga, u razgovoru s Povjerenstvom iskazali su dobro poznavanje
područja rada i djelovanja trgovačkog društva „Vodne usluge „ d.o.o. te su dali
konstruktivne prijedloge o viziji daljnjeg razvoja i unapređivanja javne vodoopskrbe i
javne odvodnje odnosno djelatnosti koje su prema Zakonu o vodama u nadležnosti
trgovačkog društva „Vodne usluge„ d.o.o. (npr. kvalitetna isporuka pitke vode
korisnicima, očuvanje prirodnih resursa, unapređenje i ulaganje na uređaje i objekte
vodocrpilišta Delovi i Javorovac itd.)
Nadalje, tijekom provedenog natječajnog postupka Povjerenstvo je utvrdilo da
ne postoje zapreke za imenovanje sukladno članku 255.st.2. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ) odnosno isti kandidati
nisu kažnjavani za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku
stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih
knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po
pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa
vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili protiv kojih je izrečena mjera sigurnosti
zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno
predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana. Navedeno je
dokazano uvjerenjem nadležnog Općinskog suda u Bjelovaru da se protiv kandidata
ne vodi kazneni postupak za neka od nabrojanih kaznenih djela.
Na osnovi dokazanih referenci, radnog iskustva i osobnih vještina,
gradonačelnik ocjenjuje da predloženi kandidati posjeduju znanje o poslovnoj
strategiji, poslovnom planu i ciljevima trgovačkog društva „Vodne usluge“ te kroz
članstvo u nadzornom odboru mogu biti mehanizam i za kontrolu poslovanja, ali i
unapređenje poslovne politike i razvoja trgovačkog društva „Vodne usluge“ d.o.o.
Slijedom navedenoga predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara da
razmotri navedeni Prijedlog odluke i donese Odluku kao u tekstu Prijedloga.
Prijedlog Odluke izradila:
Voditeljica Odsjeka za naplatu
i pravne poslove
Željka Vizi, dipl.iur.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

