






Popis odluka i zaključaka Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu 
 

 

1. konstituirajuća (elektronska) 
sjednica Nadzornog odbora 
19.6.2018. 

ODLUKA broj 1 
Za predsjednika Nadzornog odbora imenuje se Ante Mađerić. 
Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se Ivica 
Peranić. 
 
ODLUKA broj 2 
Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva. 

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva priložen je ovoj Odluci i 
čini njezin sastavni dio. 
 
ODLUKA broj 3 
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 opskrbu električnom energijom za razdoblje od dvije 
godine, vrijednost navedene nabave robe za koje se donosi Odluka o 
odabiru iznosi 12.389.546,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost 
iznosi 1.610.640,98 kn, čime ukupna cijena ponude iznosi 
14.000.186,98 kn.  
2) Nabava materijala za transportne, tlačne i opskrbne cjevovode te 
rekonstrukciju VS „Vojskovo“, vrijednost navedene nabave robe za 
koje se donosi Odluka o odabiru iznosi 3.599.545,00 kn, na koju porez 
na dodanu vrijednost iznosi 899.886,25 kn, čime ukupna cijena 
ponude iznosi 4.499.431,25 kn. 
 



Popis odluka i zaključaka Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu 
 

 

2. sjednica Nadzornog odbora 
26.6.2018. 

ODLUKA broj 4 
Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, 

potraživanja i obveza Društva o izvršenom godišnjem popisu za 

2017. godinu. 

 

ODLUKA broj 5 
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. za 2017. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i 

odlučivanje. 

 

ODLUKA broj 6 
Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te 
korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 
2017. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i 
odlučivanje. 
 
ODLUKA broj 7 
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017.godinu. 
Točka I. 

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. 

godinu godišnje financijske izvještaje kako slijedi:   

1. Bilanca 

2. Račun dobitka i gubitka 

3. Izvještaj o novčanom tijeku 

4. Izvještaj o promjeni kapitala 

5. Bilješke uz financijske izvještaje 

6. Godišnje izvješće 

Točka II. 

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća kojima se utvrđuje račun 

dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana dobit prije 

oporezivanja u iznosu od 325.082,75 kn te poslije oporezivanja u 

iznosu od 104.379,75 kn. 

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno 

zbroj pasive u iznosu od  1.555.829.305,55 kn. 

Točka III. 

Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuju se Skupštini 

Društva na razmatranje i utvrđivanje. 

 
ODLUKA broj 8 
Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom se ostvarena 
dobit u 2017. godini u iznosu od 104.379,75 kn raspoređuje za 
pokriće gubitka iz prethodnih godina. 
 
ODLUKA broj 9 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih 
izvještaja za 2017. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke i 
upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
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ODLUKA broj 10 
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu 
i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
 
ODLUKA broj 11 
Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru 

vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2017. godinu 

i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 

 
ODLUKA broj 12 
Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu 
i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
 
ODLUKA broj 13 
Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 
premašuje 1 (jedan) milijun kuna, i to za sklapanje: 
a) Ugovora o kreditu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ 
b) Ugovora o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ 
c) Ugovora o sufinanciranju Projekta te  
d) Posebnih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 
projekte koji se financiranju iz fondova u financijskom razdoblju 
2014.-2020. 
 
ODLUKA broj 14 
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. za razdoblje I – III 2018. godine.  
Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 
razdoblje I – III 2018. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 

3. sjednica Nadzornog odbora 
12.9.2018. 

ODLUKA broj 15 
Verifikaciju se zapisnici s: 

a) 1. konstitutivne sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim 

putem 19. lipnja 2018. godine  

b) 2. sjednice Nadzornog odbora održane 26. lipnja 2018. godine 

 

ODLUKA broj 16 
Prihvaća se informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 

2018. godinu. 

 

4. (elektronska) sjednica 
Nadzornog odbora 
20.9.2018. 

ODLUKA broj 17 
Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 
premašuje 1 (jedan) milijun kuna za: 
1) Izgradnju vodovodnih ogranaka Kudeji Rupnjak I i II faza + RS 
procijenjene vrijednosti nabave 1.420.000,00 kn bez PDV-a. 
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5. sjednica Nadzornog odbora 
9.10.2018. 

ODLUKA broj 18 

Verificiraju se zapisnici s: 
a) 3. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. održane 12. rujna 2018. godine. 
b) 4. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. održane elektronskim putem 19. rujna 2018. godine. 
 

ODLUKA broj 19 

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. za razdoblje I – VI 2018. godine.  

Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 
razdoblje I – VI 2018. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 
ODLUKA broj 20 

Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i 

korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja u 

razdoblju I – VI 2018. 

Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava 

naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja u razdoblju I – VI 2018. 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

ODLUKA broj 21 

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih 

vodnih građevina za 2018. godinu. 

 

ODLUKA broj 22 

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 utvrđivanja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za 

izvođenje bravarskih i cjevarskih radova na redovnom i interventnom 

održavanju vodovodne mreže i vodoopskrbnih objekata i objekata 

odvodnje na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja za 

razdoblje od dvije godine, vrijednost navedene nabave radova za koje 

se donosi Odluka o odabiru iznosi 5.901.035,00 kn, na koju porez na 

dodanu vrijednost iznosi 1.475.258,75 kn, čime ukupna cijena 

ponude iznosi 7.376.293,75 kn.  

2) Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog 

subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj 

nabavi za pružanje usluga interventnog i redovnog održavanja 

Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za 

dezinfekciju vode uključujući i mjernu opremu za kontrolu kvalitete 

vode za razdoblje od dvije godine, vrijednost navedene nabave robe 

za koje se donosi Odluka o odabiru iznosi 2.287.513,00 kn, na koju 

porez na dodanu vrijednost iznosi 571.878,25 kn, čime ukupna cijena 

ponude iznosi 2.859.391,25 kn.  
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ODLUKA broj 23 

Daje se suglasnost na izmjenu i dopunu Pravilnika o radu - Prilog I. 

Organizacijska struktura i II. Sistematizacija radnih mjesta.  

 

6. (elektronska) sjednica 
Nadzornog odbora 
17.10.2018. 

ODLUKA broj 24 

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 

premašuje 1 (jedan) milijun kuna za: 

1) Izradu koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na uslužnom području 

kojim upravlja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. s izradom 

detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg 

stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, vrijednost navedene 

nabave usluga za koje se donosi Odluka o odabiru iznosi 4.820.000,00 

kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 1.205.000,00 kn, čime 

ukupna cijena ponude iznosi 6.025.000,00 kn. 
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7. sjednica Nadzornog odbora 
20.11.2018. 

ODLUKA broj 25 

Verificiraju se zapisnici  

a) s 5. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. održane 9. listopada 2018. godine. 

b) sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. održane elektronskim putem 18. listopada 2018. godine. 

 

Zaključak 

Zadužuje se Sektor pravnih i zajedničkih poslova da članovima 

Nadzornog odbora dostavi tekst kolektivnog ugovora.  

 

ODLUKA broj 26 

Prihvaća se informacija o Izvješću o ostvarenom poslovanju KD 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u razdoblju I-IX 2018. godine. 

 

ODLUKA broj 27 

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva 

za 2019. godinu s izmjenom u točki 2.1. Vodna usluga javne 

vodoopskrbe, u količini vodne usluge javne vodoopskrbe s 

13.300.000 na 13.200.000 m3. 

 

ODLUKA broj 28 

Prihvaća se informacija o izradi prijedloga Strateškog plana 2019.-

2023. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 

 

ODLUKA broj 29 

Odbija se zahtjev tvrtke Vargon d.o.o. kojim je predloženo da 

Nadzorni odbor preispita ispravnost dokumentacije o nabavi za 

projekt Aglomeracija Rijeka u dijelu koji se odnosi na nabavu 

cijevnog materijala i otvori pitanje o davanju suglasnosti za 

promjenu materijala, s obzirom na očitovanje Uprave o navedenom 

te činjenicu da poslovi javne nabave i izrade cjelokupne 

dokumentacije za provođenje postupka javne nabave nisu u 

nadležnosti Nadzornog odbora. 

 

Zaključak 

Zadužuju se stručne službe Društva da materijal s podacima o 

troškovima zaposlenih i cijenama vodne usluge u drugim 

isporučiteljima pripreme i dostave članovima Nadzornog odbora radi 

rasprave na idućoj sjednici, u najkraćem roku.  
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8. (elektronska) sjednica 
Nadzornog odbora 
7.12.2018. 

ODLUKA broj 30 

Prihvaća se informacija o zaduženju Društva kod 

Erste&Steiermärkische bank d.d. u visini do 60.000.000,00 kn radi 

refinanciranja postojećeg kredita Europske banke za obnovu i razvoj 

kojim je financirana dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda 

s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (Projekt dogradnje 25 

kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim 

radovima na 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim 

područjima Rijeke). 
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7. sjednica Nadzornog odbora 
20.12.2018. 

ODLUKA broj 31 

Verificiraju se zapisnici  

A) sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane 20. studenoga 2018. 

godine. 

B) s 8. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 7. 

prosinca 2018. godine. 

 

ODLUKA broj 32 

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu. 

 

ODLUKA broj 33 

Daje se suglasnost na Izmjenu i dopunu Plana gradnje komunalnih 

vodnih građevina za 2018. godinu. 

 

ODLUKA broj 34 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu. 

 

ODLUKA broj 35 

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. za 2019. godinu. 

 

ODLUKA broj 36 

Daje se suglasnost na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 

2019. godinu. 

 

ODLUKA broj 37 

Daje se suglasnost na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne 

djelatnosti za 2019. godinu. 

 

ODLUKA broj 38 

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 

premašuje 1 (jedan) milijun kuna za: 

1) Izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom 

održavanju vodoopskrbne mreže i izradi kućnih priključaka na 

teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja. 

 

ODLUKA broj 39 

Daje se suglasnost za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 

premašuje 1 (jedan) milijun kuna, i to za: 

- zaduženje Društva putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu 

od 60.000.000,00 kn kod Erste&Steiermärkische bank d.d., za 

refinanciranje ostatka glavnice po kreditu EBRD-a, vezano za 

sufinanciranje projekta radi dogradnja sustava javne odvodnje 

otpadnih  voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (Projekt 

dogradnje 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda 
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Grad s pratećim radovima na 13 kilometara vodovodne mreže u 

Kastvu i rubnim područjima Rijeke), pod sljedećim uvjetima 

 Davatelj kredita: Erste&Steiermärkische bank d.d. 

 Iznos glavnice kredita: 60.000.000,00 kn (odnosno 7.933.934,46 EUR 

prema prodajnom tečaju Banke važećem na dan uplate) 

 
Namjena kredita: Refinanciranje ostatka glavnice po kreditu kod 

EBRD-a 

 Način korištenja: Jednokratno; po sklapanju ugovora 

 Kamatna stopa: 1,95% fiksna godišnja 

 Naknade:  0,5% na visinu kredita - jednokratno 

 Instrument osiguranja: Zadužnica Društva 
 


