
 

 
 
 
 
 
NADZORNI ODBOR 
3. (elektronska) sjednica, 27.2.2018. godine 
 
 

PREDMET  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVNE POSLOVE ČIJA VRIJEDNOST 
PREMAŠUJE JEDAN (1) MILIJUN KUNA  

 - obrazloženje uz točku 1. dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora Društva 

 
 
U pripremi su sljedeći postupci javne nabave, a sve s ciljem sklapanja pravnih poslova čija 
vrijednost premašuje 1 milijun kuna: 

 
1. Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 

uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu poštanskih usluga za 
razdoblje od četiri godine 
 

Procijenjena vrijednost nabave:  3.280.000,00 kn bez PDV-a  
 
Nabava i financiranje predviđeno:  
Plan poslovanja 2018. točka 4.2. (za prvu godinu) 
Plan nabave 2018. g. 
 
Kratki opis: 
Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod 
kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu poštanskih usluga za razdoblje od četiri 
godine. 
 
Izvor financiranja: 
Sredstva Društva 
 
Ugovor: Ugovor za javne usluge 
 
 

2. Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu i isporuku 
laboratorijskog potrošnog materijala, pribora i kemikalija za razdoblje od četiri godine 
 

Procijenjena vrijednost nabave:  1.880.000,00 kn bez PDV-a  
 
Nabava i financiranje predviđeno:  
Plan poslovanja 2018. točka 7.2.1. i 7.4.1.1. (za prvu godinu) 
Plan nabave 2018. g. 
 



 

 

 

2 

Kratki opis: 
Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod 
kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu i isporuku laboratorijskog potrošnog 
materijala, pribora i kemikalija za razdoblje od četiri godine. 
Nabava i isporuka laboratorijskog potrošnog materijala, pribora i kemikalija podrazumijeva: 
• Organske i anorganske kemikalije 
• Laboratorijski pribor, staklo i plastika 
• Laboratorijski reagensi, mikrobiološke podloge i filter papira. 
 
Izvor financiranja: 
Sredstva Društva 
 
Ugovor: Ugovor za javnu nabavu roba 
 
 

3. Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za usluge osiguranja imovine, 
osoba, odgovornosti iz djelatnosti, naknade plaće za vrijeme bolovanja, obvezno 
osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje vozila za razdoblje od dvije 
godine 
 

Procijenjena vrijednost nabave:  2.073.200,00 kn bez PDV-a  
 
Nabava i financiranje predviđeno:  
Plan poslovanja 2018. točka 4.2. (za prvu godinu) 
Plan nabave 2018. g. 
 
Kratki opis: 
Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod 
kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za usluge osiguranja imovine, osoba, odgovornosti iz 
djelatnosti, naknade plaće za vrijeme bolovanja, obvezno osiguranje od automobilske 
odgovornosti i kasko osiguranje vozila za razdoblje od dvije godine 
 
Izvor financiranja: 
Sredstva Društva 
 
Ugovor: Ugovor za javne usluge 
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Na temelju članka 30. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., predlaže se 
Nadzornom odboru da donese  
 

ODLUKU  
 

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna 
za: 
 

1) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu poštanskih usluga za 
razdoblje od četiri godine, vrijednost navedene nabave usluga za koje se sklapa Okvirni 
sporazum iznosi 3.238.476,48 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi  809.619,12 
kn, čime ukupna cijena usluga iznosi 4.048.095,60 kn.  

2) Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu i isporuku laboratorijskog 
potrošnog materijala, pribora i kemikalija za razdoblje od četiri godine, procijenjene 
vrijednosti nabave 1.880.000,00 kn bez PDV-a. 

3) Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za usluge osiguranja imovine, 
osoba, odgovornosti iz djelatnosti, naknade plaće za vrijeme bolovanja, obvezno 
osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje vozila za razdoblje od dvije 
godine, procijenjene vrijednosti nabave 2.073.200,00 kn bez PDV-a. 

 

 

DIREKTOR DRUŠTVA: 

 

 
Andrej Marochini, dipl.ing.građ. 


