
  

 
 
 
 
Z A P I S N I K 
 
s 31. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, održane elektronskim 
putem dana 18. listopada 2017. godine. 
 
Članovima Nadzornog odbora je na njihove adrese elektronske pošte: 
 
ivica.rubesa2@ri.t-com.hr 
ivica.rubesa@gmail.com  - Ivica Rubeša, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora 
nedeljkotomic@poslovni-sustavi.hr - Nedeljko Tomić, član 
adricro@gmail.com   - Adriana Klemen, član 
tomislav.vukelic@kdvik-rijeka.hr  - Tomislav Vukelić, član  
 
upućen dana 18.10.2017. u 12,02 sati poziv za održavanje sjednice s prijedlogom dnevnog reda te 
prateći materijal s prijedlogom odluka. 
 
U pozivu za sjednicu naznačeno je da će se sjednica održati elektronskim putem te da se mole članovi 
Nadzornog odbora da se odmah očituju, odnosno na prijedlog odluka po točkama dnevnog reda daju svoju 
suglasnost ili iskažu protivljenje. 
 
 
Za sjednicu je predložen  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Suglasnost na Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Društva putem javnog natječaja ur. 
broj 2815  

 
Dnevni red je prihvaćen. 

 
 

Ad. 1. Suglasnost na Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Društva putem javnog natječaja ur. 
broj 2815  

 
Nadzornom odboru Društva podnesen je zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku o prodaji 
nekretnine u vlasništvu Društva putem javnog natječaja ur. broj 2815 od 12. listopada 2017. godine, i 
to nekretnine označene kao k.č.br. 92 - oranica površine 522 čhv, upisane u z.k.ul. 1562, k.o. Dražice. 
Početna kupoprodajna cijena određena je, uzimajući u obzir vrijednost nekretnine utvrđenu 
procjenom ovlaštenog vještaka Mirka Erakovića, d.i.g., iz Dopune nalaza i mišljenja o stanju i vrijednosti 
zemljišta i građevinskih radova od  3. kolovoza 2015. godine, u iznosu od 710.782,00 kn. Nekretnina se 
sastoji od zemljišta i metalne ograde. Kontejneri koji se nalaze na označenoj nekretnini nisu predmet 
prodaje i isti će biti uklonjeni od strane Društva. Nekretnina se prodaje u cijelosti, putem javnog 
natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda, po kriteriju najviše ponuđene cijene u skladu sa svim uvjetima 
određenima u javnom natječaju. 
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Nadzornom odboru predloženo je davanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu 
Društva putem javnog natječaja ur. broj 2815. 
 
Suglasnosti su dostavili članovi Nadzornog odbora kako slijedi: 
- Nedeljko Tomić putem elektronske pošte dana 18.10.2017. u 12,12 sati 
- Tomislav Vukelić putem elektronske pošte dana 18.10.2017. u 15,16 sati  
- Adriana Klemen putem elektronske pošte dana 18.10.2017. u 15,44 sati 
- Ivica Rubeša putem elektronske pošte dana 2.11.2017. u 10,28 sati 
 
 
Temeljem članka 30. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Nadzorni odbor donio 
je 
 
 

ODLUKU broj 147 
 
Daje se suglasnost na Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Društva putem javnog natječaja ur. broj 
2815 od 12. listopada 2017. godine. 
Uprava Društva ovlašćuje se za sklapanje ugovora o kupoprodaji s ponuditeljem koji ponudi najviši 
iznos kupoprodajne cijene. 

 
 
Dovršeno 2.11.2017. godine u 11,09 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Iva Brkarić, pravnik 

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva: 
Ivica Rubeša, dipl. ing. strojarstva 

 


