
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Z A P I S N I K 
s 13. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 26. studenoga 2019. godine u zgradi 

Grada Rijeke - Korzo 16, I. kat. 

 

Započeto u 12,45 sati. 

 

Prisutni članovi Skupštine Društva (popis prema udjelima u temeljnom kapitalu): 

 

Grad Rijeka:  Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjedavajući na 13. sjednici Skupštine 

Grad Bakar:  Tomislav Dundović, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik 

Općina Kostrena:  Dražen Vranić, općinski načelnik  

Grad Kastav:  Dean Jurčić, zamjenik gradonačelnika, opunomoćenik 

Općina Viškovo: Sanja Udović, općinska načelnica  

Općina Čavle:  Ivana Cvitan Polić, općinska načelnica 

Grad Kraljevica:  Dalibor Čandrlić, gradonačelnik 

Općina Jelenje  Dino Piljić, zamjenik općinskog načelnika, opunomoćenik 

Općina Klana:  Željka Šarčević Grgić, općinska načelnica 

 

Ostali prisutni: 

 

Irena Miličević,   pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav  
Andrej Marochini,  direktor Društva 
 
te stručne osobe Društva: 
 
Vlatka Car Prijić,  rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
Jasna Knez,  pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova 
 

Zapisničarka:                    Maja Klić, samostalni referent za pravne poslove 

 

 

Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici 

nazočni svi članovi Skupštine. Predložen je sljedeći   

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine Društva održane 10. listopada 2019. godine 
 /Izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjedavajući Skupštinom Društva/ 
2.  Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu  
 /Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/ 
3.     Odluka o naknadi za razvoj 
 /Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/ 
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4. Razno - Dinamika aktivnosti javne nabave vezano za projekt sufinanciran od EU „Poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ 

 /Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/ 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine Društva održane 10. listopada 2019. godine 

 

Predsjednik Skupštine je prethodno glasovanju o verifikaciji zapisnika s prethodne, 12. sjednice Skupštine 

Društva, zatražio informaciju o tome je li se učinilo što u pogledu zahtjeva Grada Bakra s prethodnih sjednica 

odnosno da li se pokrenuo postupak preuzimanja od strane KD-a VIK d.o.o infrastrutkure koja je u vlasništvu 

Grada Bakra. 

 

Direktor Društva odgovorio je kako je to pitanje pokrenuto i nada se rješenju kroz naredna tri do četiri 

mjeseca. 

 

Pročelnica Miličević je istaknula kako se to pitanje mora riješiti prije nego se izvrši pripajanje javnih 

isporučitelja vodnih usluga. 

 

Kako prisutni nisu imali primjedbi na zapisnik, Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje zapisnik s 12. 

sjednice Skupštine održane 10. listopada 2019. godine. 

 

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA broj 52 

 

Verificira se zapisnik s 12. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane 10. listopada 

2019. godine. 

 

 

Ad. 2. Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu 

 

Predsjednik Skupštine dao je riječ Andreju Marochiniju, direktoru Društva. 

 

Andrej Marochini, direktor Društva, pozdravio je prisutne te je izvijestio članove Skupštine kako smjernice 

za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu sadrže osnovne elemente za izradu Plana poslovanja 

Društva s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno i pozitivno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete 

u obavljanju djelatnosti te zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama kao i osnovne elemente za 

investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene/rekonstrukcije postojećih objekata i uređaja. Direktor ističe 

kako Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva nisu obuhvaćene promjene vezane za primjenu 

odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), te će se Plan poslovanja za 2020. godinu izraditi sukladno 

važećim aktima Društva i postojećim uvjetima poslovanja.  

 

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su fizički obujam usluga, broj radnika, cijene vodnih 

usluga, troškovi poslovanja, troškovi subvencije vodnih usluga, plan održavanja komunalnih vodnih 

građevina, plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih 

izvora financiranja u skladu sa sustavom upravljanja standarda društvene odgovornosti SA 8000:2014. 

Fizički obujam vodnih usluga javne vodoopskrbe planirat će se na bazi prosjeka ostvarenih količina 2018. i 

Rebalansa 2019., uvećanih za novu kategoriju korisnika Poslovne prostorije s isporukom iznad 2 milijuna m³ 
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godišnje (INA d.d. Urinj). Vodoopskrba je kalkulirana s 14.800.000 m³, dok će se fizički obujam vodnih usluga 

javne odvodnje planirati na bazi Rebalansa 2019., i to skupljanje otpadnih voda (kanalizacija) u količini od 

7.700.000 m³, skupljanje otpadnih voda iz septičkih jama u količini od 2.600.000 m³, i pročišćavanje 

otpadnih voda u količini od 10.300.000 m³. Direktor iznosi informaciju kako je količina pražnjenje otpadnih 

voda (evidencija bez naplate), iznosila 30.000,00 m³, u 2018. godinu iznosila je 8.900,00 m³, u 2019. godini 

20.000,00 m³, a prijedlog za iduću godinu je 30.000,00 m³. 

 

S obzirom na broj djelatnika zaposlenih u Društvu, Direktor ističe kako predloženi fizički broj radnika za 

2020. iznosi 320 (ostaje na razini Plana i Rebalansa 2019.), dok je predloženi broj radnika na bazi sata rada 

za 2020. ukupno 310,0. 

 

Nadalje, Direktor navodi kako se postojeće cijene vodnih usluga neće mijenjati u 2020. godini ukoliko ne 

dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno zakonskim propisima, ali se 

planira od 01. siječnja 2020. godine uvođenje nove kategorije korisnika vodnih usluga Posebne poslovne 

prostorije kojima u obavljanju poslovne aktivnosti količina isporučene vode preuzete iz javne vodoopskrbe 

iznosi iznad 2 milijuna m³, 3 milijuna m³, 4 milijuna m³ i 5 milijuna m³ godišnje, i koja se koristi isključivo u 

procesu proizvodnje. 

 

Troškovi poslovanja Društva planirat će se prema ostvarenim troškovima u razdoblju I-IX 2019. godine i 

procjeni troškova poslovanja do kraja 2020. godine, a prosječne bruto plaće radnika planirat će se na 

temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom 

ugovoru, temeljem kojeg će se planirati i isplata naknade radnicima Društva. Trošak električne energije 

planirat će se prema cijenama važećim prilikom izrade plana, a obračun amortizacije planirat će se do visine 

porezno priznatih zakonskih stopa. 

 

Vezano uz Subvencije vodnih usluga, Direktor navodi kako će se korisnicima socijalnog programa Grada 

Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih 

jedinica lokalne samouprave, vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje u 2020. godini pružiti na teret prihoda 

iz cijene vodne usluge koju plaćaju ostali korisnici vodnih usluga, ali ne više od 20% razlike do pune cijene. 

Puna cijena značila bi 60% na trošak KD VIK-a (kao i do sada), 20 % na trošak ostalih korisnika, što je novost 

zbog promjene Zakona, i preostalih 20% za korisnike socijalnih programa koji bi trebali ići na teret JLS. 

 

Plan zamjena i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća 

aktivnosti na održavanju i unapređenju objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga. To znači 

za vodooopskrbu: zamjene i rekonstrukcije mreže, zamjene opreme, uređaja i vodomjera novije generacije, 

izradu idejnih rješenja, studije i analize za razvoj sustava i dr., a za odvodnju: građevinsko-podvodni radovi 

na ispustima, rekonstrukcije uz modernizaciju, elektro-strojarski, građevinski i montažerski radovi na 

održavanju, zamjene opreme i ostalo. 

 

S obzirom na točku 8 dnevnog reda, Direktor objašnjava kako će se plan gradnje komunalnih vodnih 

građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj izraditi temeljem procijenjenih sredstava naknade za 

razvoj u 2020. godini (uvećanih za saldo neutrošenih sredstava iz 2019. godine), te procjene drugih izvora 

financiranja: EU Fondova, Sredstava Hrvatskih voda, Sredstava državnog proračuna i jedinica lokalne 

samouprave,  Kredita poslovnih banaka te drugih izvora financiranja. Prioritet u Planu gradnje imaju 

započeti razvojni zahvati i preuzete financijske obveze te zahvati usklađeni sa Jedinicama lokalne 

samouprave ovisno o visini sredstava za financiranje. 
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Zaključno, Direktor navodi kako je Društvu dana 18. kolovoza 2018. godine Društvu izdan certifikat 

standarda društvene odgovornosti SA 8000:2014, s rokom važenja do 17. kolovoza 2021. godine, čime je 

ono postalo jedno od dva trgovačka društva nositelja certifikata standarda društvene odgovornosti u 

Republici Hrvatskoj. 

 

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu. 

 

Načelnik općine Kostrena javio se za riječ i molio informaciju vezano za INA d.d. Istaknuo je kako je Ugovor 

potpisan između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i INA d.d., bez sudjelovanja i dogovora s Općinom 

Kostrena. Smatra da ukoliko Općina ne promijeni svoju Odluku o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom 

području Općine Kostrena, taj Ugovor ne može stupiti na snagu. Pročelnica Miličević odgovorila je načelniku 

Vraniću da nema točnu informaciju, a Direktor Društva je dodao kako su pregovori oko INA d.d. započeli još 

za vrijeme mandata prethodne načelnice Općina Kostrena i traju otprilike šest godina. Pročelnica Miličević 

nastavila je s obrazloženjem gdje je napomenula kako je vezano na temu naknade za razvoj bila na 

razgovorima u Zagrebu i dobila tumačenje u kojem je navedeno kako se Odluka o naknadi za razvoj, nakon 

što je Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/2019) stupio na snagu, ne donosi više na općinskim 

i gradskim vijećima, nego na skupštini društva dvostrukom većinom glasova. Odluka je donesena 

dvostrukom većinom kada za nju glasa obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima, a onda još 

mora glasati obična većina od broja jedinica lokalne samouprave. U tom smislu, ova Odluka o naknadi za 

razvoj koja je napisana i u kojoj su navedeni kubici iznad milijun, dva, tri i četiri, odnosi se sada na sve 

jedinice lokalne samouprave, a ne samo na Općinu Kostrena. Pročelnica ističe kako je ova Odluka o naknadi 

za razvoj već pregledana i u Zagrebu u smislu njezine ispravnosti, jer smo jedini nakon Pazina koji u Republici 

Hrvatskoj takvu odluku donosimo vezano za novi Zakon. U ovoj Odluci sada su konsolidirane sve odluke 

pojedinih jedinica lokalne samouprave.  

 

Predsjednik Skupštine se obratio Pročelnici Miličević i zatražio potvrdu shvaćanja dvostruke većine pri 

glasovanju o Odluci, na što je ona potvrdno odgovorila i zatražila da se način izglasavanja Odluke o naknadi 

za razvoj izričito uvede u Zapisnik jer Vijeće za vodne usluge posebno vrši kontrolu je li Odluku donijela 

Skupština, i na koji način se na Skupštini o njoj glasalo, odnosno je li se glasalo zakonski propisanom 

dvostrukom većinom. Pročelnica je zaključno istaknula kako se Odluka o naknadi za razvoj po izglasavanju 

mora objaviti u „Narodnim novinama“. 

 

Načelnik općine Kostrena se nakon obrazlaganja o Odluci još jednom dotakao teme pregovora s INA d.d., 

ističe kako nije protivan dogovoru, ali smatra da je Općina Kostrena trebala biti dodatno obavještena o 

pregovorima koji su se vodili. 

 

Predsjednik Skupštine obratio se članovima da iznesu ostala pitanja ukoliko postoje. 

 

Načelnica Općine Viškovo postavila je pitanje vezano za točku 6 Smjernica za izradu Plana poslovanja 

Društva za 2020. godinu i subvenciju komunalnih usluga. Zanima je informacija vezano za rad KD ČISTOĆA 

d.o.o. budući da je Revizija imala primjedbu po pitanju socijalnih programa što se tiče financiranja iz 

sredstava komunalnog društva, što bi značilo da će morati izmijeniti odluke o socijalnoj skrbi i da će se te 

kategorije morati financirati iz proračuna jedinice lokalne samouprave, te je povukla paralelu sa 

subvencijama za vodne usluge. 

 

Pročelnica Miličević odgovara kako je Zakon o vodnim uslugama to utvrdio na način da se ta kategorija može 

sufinancirati do 20% i to se odnosi samo na vodne usluge. Druge usluge za sada nisu obuhvaćene. 
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Predsjednik Skupštine upitao je nazočne postoji li još kakvo pitanje za raspravu. S obzirom da se nitko od 

članova nije javio, Predsjednik Skupštine dao je iznesene Smjernice na usvajanje.  

 

Nakon glasovanja utvrđuje se da su smjernice jednoglasno prihvaćene i donesena je 

 

ODLUKA broj 53. 
 
Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu. 

Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove 

Odluke. 

 

 

Ad. 3. Odluka o naknadi za razvoj 

 

Predsjednik Skupštine dao je riječ Direktoru Društva. 

 

Direktor Društva navodi kako se ovom Odlukom o naknadi za razvoj predlaže da se kategorija korisnika 

vodnih usluga formira za posebne poslovne prostorije.  

 

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, osnivača KD VODOVOD I KANALIZACIJA društva s 

ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, donijela su Odluke o naknadi za razvoj na svom 

vodoopskrbnom području sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva koji je stupio na snagu 1. 

siječnja 2010. godine. 

 

Predmetnim Odlukama o naknadi za razvoj određeno je da se, uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne 

odvodnje, plaća i naknada za razvoj te da se naknada za razvoj mora koristiti na način da se osigura 

ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili 

aglomeraciji. 

 

Prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje koriste se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih 

građevina, odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina na 

području Isporučitelja. Naknada je utvrđena u jednakoj visini na cijelom području Isporučitelja.  

 

Planom  gradnje  utvrđena je namjena naknade za razvoj i to za projekte vodoopskrbe i odvodnje koji su od 

značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na cijelom području Isporučitelja pod 

nazivom PRIORITET I-A1, projekte odvodnje i prateće objekte vodoopskrbe koji su od značaja za 

funkcioniranje sustava javne odvodnje na području aglomeracije Isporučitelja pod nazivom PRIORITET I-A2  

i projekte  komunalnih vodnih građevina  od interesa za  korisnike vodnih usluga pojedinog grada ili općine 

pod nazivom PRIORITET II. 

 

Naknada za razvoj Grobnik-Klana u primjeni je od 1. veljače 2004. godine, kada je Društvo prijavilo projekt 

Rijeka - Grobnik koji se realizirao kao poseban Projekt zaštite priobalnog područja Republike Hrvatske. 

Izgradnja nije obuhvatila cijeli Projekt već su tijekom 2016. godine završene samo I i II faza projekta Rijeka 

- Grobnik, dok realizacija projekta Klana nije niti započela. Financijske obveze projekta završavaju otplatom 

posljednje rate zajma prema Hrvatskim vodama - Svjetskoj banci krajem 2023. godine.  

 

Uslijed smanjenog obuhvata projekta Rijeka-Grobnik, neizgrađeni dijelovi obuhvaćeni su novim projektom 

„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ koji obuhvaća gradove 

Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje.  
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Novom Odlukom o naknadi za razvoj predlaže se da se kategorija korisnika vodnih usluga Posebne poslovne 

prostorije, a koja se odnosi na  vlasnike ili korisnike nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti i kojima u 

obavljanju poslovne aktivnosti količina isporučene vode preuzete iz sustava javne vodoopskrbe i koja se 

koristi isključivo u procesu proizvodnje iznosi iznad milijun m3 godišnje, dopuni s količinama isporučene 

vode iznad dva, tri, četiri i pet milijuna m3 godišnje te se u tom smislu uvode i novi iznosi naknade za razvoj 

za dodane kategorije. 

 

Odluka za uvođenje više kategorije naknada za posebne poslovne prostorije proizašla je u prvom redu iz 

činjenice da je KD VIK u mjesecu listopadu 2019. godine sklopio Ugovor o korištenju vodnih usluga s INA 

d.d. (dalje u tekstu: Ugovor) do isteka roka 31.12.2025. godine. INA d.d. se tim Ugovorom obvezala 

preuzimati preko dva milijuna kubika vode godišnje, dok se KD VIK obvezao uvesti dodatne kategorije cijene 

vodoopskrbe i cijene naknade za razvoj. Ova Odluka o naknadi za razvoj odnosi se i na sve pravne osobe 

koje bi ostvarile uvjete za njenu primjenu, no svakako je bio prioritet vratiti INA d.d. kao našeg kupca, budući 

da trenutno nemamo drugog kupca kojem bi isporučivali te količine vode, pa smatramo da je ovo veliki 

doprinos ostvarivanju našeg poslovnog rezultata u sljedećim godinama. 

 

Naknada za razvoj Grobnik-Klana za korisnike Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode 

iznad 2 milijuna m3 neće se naplaćivati. 

 

Novom Odlukom o naknadi za razvoj stavljaju se izvan snage prethodno donesene pojedinačne odluke 

jedinica lokalne samouprave. 

 

Direktor navodi kako je propisan postupak donošenja Odluke o naknadi za razvoj gdje je člankom 16. Zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 66/2019) 

propisano kako su javni isporučitelji vodnih usluga dužni u roku od 30 mjeseci od dana stupanja na snagu 

tog Zakona donijeti odluke o naknadi za razvoj u skladu s člankom 52. Zakona o financiranju vodnoga 

gospodarstva, a koje moraju sadržavati i sve neizvršene odredbe važećih odluka o naknadi za razvoj koje su 

prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama donijele jedinice lokalne samouprave. 

 

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/2019), donošenje odluke o 

naknadi za razvoj iz Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva u nadležnosti je skupština javnih 

isporučitelja vodnih usluga.  

 

Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Društva da donese novu Odluku o naknadi za razvoj. 

 

Predsjednik Skupštine je nakon obrazlaganja upitao nazočne ima li kakvih pitanja ili sugestija u vezi 

izloženog. 

 

Pročelnica Miličević se obratila nazočnima kako bi im skrenula pozornost da se postojeće odluke o naknadi 

za razvoj ne mogu staviti van snage odlukom Skupštine, te da sve JLS na svojim općinskim i gradskim vijećima 

moraju formalno donijeti odluke kojima će ranije donijete odluke o naknadi za razvoj staviti van snage. 

 

Pročelnica također ističe da će se, prema odredbama novog Zakona o vodnim uslugama, po ujedinjenju ili 

pripajanju s drugim isporučiteljima vodnih usluga, morati donijeti nova odluka o naknadi za razvoj koja će 

se temeljiti na četverogodišnjem planu izgradnje na cijelom tom vodouslužnom području. 

 

Zamjenik gradonačelnika Grada Kastva, Dean Jurčić, postavio je upit oko cijena navedenih u članku 8. 

Odluke o naknadi za razvoj. Čini mu se nelogičnim navoditi zasebno istu cijenu (0,8 kn/m3) za kategoriju 
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korisnika Posebnih poslovnih prostorija koje troše iznad 4 milijuna m3 godišnje, a potom opet istu cijenu i 

za kategoriju korisnika Posebnih poslovnih prostorija koje troše iznad 5 milijuna m3 vode godišnje, te moli 

pojašnjenje. Isto je i s cijenom za one korisnike koji zahvaćaju iznad dva, odnosno tri milijuna kubika vode 

godišnje gdje je istaknuta jedinična cijena od 0,9 kn/m3. 

 

Odgovor daje Jasna Knez, gdje objašnjava kako su u obrazloženju Odluke te kategorije spojene, međutim u 

samoj Odluci su razdvojene budući da Odluka mora pratiti Cjenik vodnih usluga (dalje u tekstu: Cjenik) koji 

se daje na Vijeće za vodne usluge. Kako su kategorije i cijene navedene u Cjeniku, tako moraju biti navedene 

i u samoj Odluci. 

 

Pročelnica Miličević zatražila je informaciju o tome kada će u proceduru biti proslijeđena Odluka o izmijeni 

Odluke o cijeni vodnih usluga za novo uvedene kategorije, na što Vlatka Car Prijić odgovara da će to biti po 

završetku ove sjednice Skupštine, a Jasna Knez se nadovezuje da je dokumentacija spremna i da će se uputiti 

na Savjet potrošača Grada Rijeke.  

 

Predsjednik Skupštine upitao je prisutne ima li još netko pitanja vezano uz točku 3 Dnevnog reda i Odluci o 

naknadi za razvoj. Kako se nitko od prisutnih nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine dao je Odluku na 

glasanje.  

 

Sukladno članku 24. Zakona o vodnim uslugama, odluka se mora donijeti dvostrukom većinom i to na način 

da za istu mora glasati obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima i obična većina svih članova 

Skupštine. 

 

Nakon što se o Odluci o naknadi za razvoj glasalo dva puta, oba jednoglasno, utvrđuje se da je prijedlog 

prihvaćen i donesena je 

ODLUKA broj 54 
 
Donosi se Odluka o naknadi za razvoj. 
Odluka o naknadi za razvoj nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke. 
 

 

Ad. 4. Razno - Dinamika aktivnosti javne nabave vezano za projekt sufinanciran od EU „Poboljšanje 

vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ 

 

Direktor navodi kako su do sada sklopljena dva ugovora,  25.04.2019. g. za nadzor radova i 04.10.2019. g. 

za usluge informiranja javnosti o projektu – vidljivost. 

 

Što se tiče dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom, uložena je žalba DKOM-u, dok se otvaranje 

ponuda za izgradnju sustava odvodnje (mrežu) očekuje početkom iduće godine. Rok za dostavu ponuda u 

prvom stupnju za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je 09.12.2019. g., a odnosi 

se na pitanje referencija i financijske sposobnosti zainteresiranih ponuditelja. 

 

U odnosu na postupak nabave opreme, Direktor navodi kako je isti planiran za veljaču iduće godine. 

 

Pročelnica Miličević ukratko je objasnila zašto je „mreža“ opet zastala (posljedica promjena određenih 

kriterija Zakonom o gradnji). Navodi kako se kompletna dokumentacija mora prilagoditi tom Zakonu, zbog 

čega je proslijeđen i upit u Zagreb. Postavlja se pitanje znači li to bitnu izmjenu dokumentacije, što bi značilo 

produžiti rok otvaranja ponuda za tri mjeseca, ili je to izmjena koja nije bitna pa će taj rok iznositi 10 dana.  
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Načelnica Općine Viškovo postavila je upit o vidljivosti projekta, zanima je kad se kreće s konzumiranjem 

sklopljenog ugovora. Direktor Društva navodi kako je izvođač već započeo sa svojim strategijskim 

aktivnostima odnosno realizacijom ugovora. Načelnica traži informaciju na koji način odgovoriti na brojne 

upite mještana o samom Projektu i kako im objasniti što se događa sa Projektom. 

 

Pročelnica Miličević predložila je da se iz ugovora sklopljenog za vidljivost izvuku najbitnije aktivnosti po 

pojedinim područjima i dostave svim jedinicama lokalne samouprave kako bi ih JLS mogle prenijeti 

zainteresiranim građanima/mještanima. 

 

Nakon što više nitko nije tražio riječ, predsjedavajući Skupštinom Društva zaključio je sjednicu. 

 

 

Završeno u 13,21 sati. 

 

 

Zapisničar: 

Maja Klić 

Predsjednik Skupštine: 

mr. sc. Vojko Obersnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


