
 

poslovna banka:                                                              registar trgovačkih društava:            uprava: 
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka                     Trgovački sud u Rijeci MBS 040013281      Andrej Marochini, dipl.ing.građ. 
IBAN: HR3224020061100388210                                 temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 814.201.600,00 kn 

 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 29. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i članaka 263. i 439. 
Zakona o trgovačkim društvima (NN 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) Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u 
daljnjem tekstu: Nadzorni odbor Društva) Skupštini Društva podnosi 
 
 

Izvješće Nadzornog odbora Društva 
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini 

 
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. upisano je u registar kod Trgovačkog suda u Rijeci sukladno Rješenju 
broj: Tt-95/3160-2 od 5. siječnja 1996. godine, sa svim daljnjim izmjenama upisa promjena - izmjena upisa 
članova Nadzornog odbora, visine temeljnog kapitala i izmjene upisa o promjeni članova uprave - 
direktora, do dana predaje izvješća sa sljedećim podacima:  
 
MBS: 040013281  
OIB: 80805858278  
Tvrtka/naziv: Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za 
vodoopskrbu i odvodnju  
Skraćeni naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
Sjedište: Rijeka, Dolac 14  
 
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obavlja sljedeće djelatnosti:  
- javna vodoopskrba:  
zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te 
isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem 
građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, 
vodonosnicima i sl.),  
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,  
- izvođenje priključaka,  
- umjeravanje vodomjera,  
- javna odvodnja:  
skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili 
neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se 
ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama;  
javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,  
- uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda,  
- proizvodnja energije za vlastite potrebe.  
 
Osnivači/članovi KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.:  
1. Grad Rijeka  
2. Grad Bakar  
3. Općina Kostrena  
4. Grad Kastav  
5. Općina Viškovo  
6. Općina Čavle  
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7. Grad Kraljevica.  
8. Općina Jelenje  
9. Općina Klana  
 
Član Uprave: direktor Andrej Marochini  
 
U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 4. prosinca 2021. godine članove Nadzornog odbora Društva 
činili su kako slijedi: 
1. Ante Mađerić, Grad Rijeka, predsjednik Nadzornog odbora  
2. Nedeljko Tomić, Grad Rijeka 
3. Ivica Peranić, Grad Kastav, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
4. Miljenko Fičor, Općina Jelenje, od 24. veljače 2021. godine Robert Maršanić, imenovan članom 
Nadzornog odbora odlukom Skupštine broj 94   
5. Ivica Jović, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (predstavnik radnika). 
 
U razdoblju od 13. prosinca 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine članove Nadzornog odbora Društva 
činili su kako slijedi: 
1. Danko Holjević, Grad Rijeka, predsjednik Nadzornog odbora  
2. Nedeljko Tomić, Grad Rijeka 
3. Ivica Peranić, Grad Kastav 
4. Robert Maršanić, Općina Jelenje, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
5. Ivica Jović, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (predstavnik radnika), od 27. prosinca 2021. Luka Pajić, 
izabran za člana Nadzornog odbora na izborima radnika. 
 
Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i aktima Društva, Nadzorni odbor Društva je u 2021. godini 
nadzirao vođenje poslova Društva te je održano ukupno 10 sjednica na kojima je donijeto 47 odluka.  
 
Od pojedinih točaka dnevnog reda i odluka ističu se:  
 

• prihvaćanje  
- Izvješća Središnjeg povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu za 2020. godinu 
- Izvještaja o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2020. godinu  
- Izvještaja o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih 
izvora financiranja za 2020. godinu  
- godišnjih financijskih izvješća kojima se utvrđuje račun dobiti i gubitka za 2020. godinu 
- Godišnjeg izvješće uprave o stanju Društva za 2020. godinu 
- Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu  
- Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu 
- informacije o poslovanju za razdoblja I-VI i I-IX 2021. godine 
- informacije o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih 
izvora financiranja za 2020. godinu 
- informacije o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2021. godinu 
 
• davanje suglasnosti na 
- izmjene Pravilnika o radu - Prilog I. Organizacijska struktura i II. Sistematizacija radnih mjesta 
- Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2022. godinu  
- rebalans točke 7. i 8. Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2021. godinu 
- izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu 
- donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti 
za 2021. godinu 
- Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu 
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu 
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- Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu 
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna, njih ukupno 19 
 
U 2021. godini KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ostvarilo je prihod koji prije oporezivanja iznosi 
1.512.532,81 kn, a nakon oporezivanja 877.189,60 kn. 
 
Nadzorni odbor je kroz financijske izvještaje imao uvid u poslovanje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
iz kojih proizlazi da je Društvo poslovalo u skladu s pozitivnim propisima, Planom poslovanja i odlukama 
Skupštine, što ukazuje na ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.  
 
Na temelju obavljenog nadzora Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. utvrđuje:  
1. Uprava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. vodila je poslove društva u 2021. godini u skladu sa 
zakonom i aktima društva te odlukama glavne skupštine. 
2. Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju 
imovinsko i poslovno stanje Društva. 
3. Nadzorni odbor je suglasan da se dobit za 2021. godinu u iznosu 877.189,60 kn upotrijebi za pokriće 
gubitka iz prethodnih godina u iznosu od  877.189,60 kn. 
 
Rijeka, svibanj 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA: 
dr.sc. Danko Holjević, v.r. 

 
 
 


