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Na temelju članka 29. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Nadzorni odbor KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor Društva) Skupštini Društva podnosi 
 
 

Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine članove Nadzornog odbora Društva činili su kako 
slijedi:  
 
1. ANTE MAĐERIĆ, Grad Rijeka, predsjednik Nadzornog odbora  
2. NEDELJKO TOMIĆ, Grad Rijeka, član Nadzornog odbora  
3. IVICA PERANIĆ, Grad Kastav, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
4. MILJENKO FIČOR, Općina Jelenje, član Nadzornog odbora  
5. IVICA JOVIĆ, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (predstavnik radnika), član Nadzornog odbora.  
 
U tom razdoblju Nadzorni odbor održao je ukupno 11 sjednica na kojima je donijeto 46 odluka. 
  
Od ukupno 11 sjednica, tri sjednice održane su redovnim putem, i to 16. lipnja, 18. rujna i 18. prosinca 
2020. godine.  
 
Elektronskim putem održano je osam sjednica, i to 22. siječnja, 3. ožujka, 1. lipnja, 18. lipnja, 24. srpnja, 
30. rujna, 20. listopada i 23. studenoga 2020. godine. 
 
Na sjednicama se raspravljalo o pitanjima od značenja za poslovanje Društva sukladno nadležnostima 
utvrđenim zakonskim odredbama i odredbama članaka 29. i 30. Društvenog ugovora.  
 
Nadzorni odbor donio je odluke kojima je  

 verificirao 11 zapisnika sa svojih sjednica  

 donio Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu  

 prihvatio: 
- Izvješće Središnjeg povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu za 2019. godinu 
- Izvještaja o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu  
- Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora 
financiranja za 2019. godinu  
- godišnjih financijskih izvješća kojima se utvrđuje račun dobiti i gubitka za 2019. godinu 
- Godišnje izvješće uprave o stanju Društva za 2019. godinu 
- Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Godišnjeg izvješća Uprave 
o stanju Društva za 2019. godinu 
- informacije o poslovanju za razdoblja I-III, I-VI i I-IX 2020. godine 
- informaciju o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih 
izvora financiranja za I-VI 2020. godine  
- informaciju o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2020. godinu 

 dao suglasnost na 
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- izmjenu Pravilnika o radu - Prilog I. Organizacijska struktura i II. Sistematizacija radnih mjesta 
- Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2021. godinu  
- rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2020. godinu 
- izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu 
- donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti 
za 2020. godinu 
- Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2021. godinu 
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu 
- Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu 
- sklapanje sljedećih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna: 
1) Odluku o sklapanju Okvirnog sporazuma za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja 
za razdoblje od 2020. do 2024. godine, Ur. broj: 2019/JN-103/2, s odabranim ponuditeljem RI-STAN d.o.o., 
Šetalište A. K. Miošića 2, 51000 Rijeka, OIB: 31135242311, na iznos od 7.823.040,00 kn (bez PDV-a), 
odnosno ukupno 9.778.800,00 kn s PDV-om 
2) Odluku o odabiru za Izgradnju sanitarnih kolektora Glavani F14, dio F15 i F4A na području općine 
Kostrena, ur. broj 2019/JN-155/10 
3) Odluku o odabiru za izvođenje radova na izgradnji crpne stanice sanitarnih otpadnih voda – CS 
„Brajdica“ – Pećine – Grad Rijeka, ur. broj 2019/JN-198/4 
4) Odluku o odabiru za Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za Građenje 
proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo – vodoopskrba za razdoblje od tri 
godine, ur. broj 2020/JN-34/5 
5) Odluku o odabiru za okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za usluge 
popravaka i održavanja električnih instalacija i uzemljenja te izrada tehničke dokumentacije na razdoblje 
od dvije godine, ur. broj 2020/JN-36/6 
6) Odluku o odabiru za okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za usluge 
osiguranja na razdoblje od dvije godine, ur. broj 2020/JN-40/10 
7) Odluku o odabiru za nabavu elektro opreme za održavanje niskonaponskog dijela postrojenja, ur. broj 
2020/JN-49/4 
8) Odluku o odabiru za građenje na zamjeni tlačnog cjevovoda CS Dobra-Dobrica – vodoopskrba, ur. broj 
2020/JN-46/10 
9) Odluku o odabiru za okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za isporuku 
naftnih derivata i maziva na benzinskim postajama za razdoblje od četiri godine, ur. broj 2020/JN-61/6 
10) Odluku o odabiru za okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za nabavu 
električne energije za razdoblje od dvije godine, ur. broj 2020/JN-63/6 
11) Odluku o odabiru za okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za građenje 
u naselju Melnice II b dio građevine – vodoopskrba za razdoblje od tri godine, ur. broj 2020/JN-33/14 
12) Odluku o odabiru za Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta za redovno 
i interventno održavanje elektroenergetskih postrojenja te električnih strojeva i uređaja u funkciji sustava 
javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ur. broj 2020/JN-80/4 
13) Odluku o odabiru za Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi 
utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za pružanje usluga redovnog održavanja i 
proširene podrške za postojeći integralni informacijski sustav za razdoblje od dvije godine, ur. broj 
2020/JN-86/3 
14) Odluku o odabiru za Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta na dvije 
godine za izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom održavanju vodoopskrbne mreže i 
izradi kućnih priključaka na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, ur. broj 2020/JN-101/5 
15) Odluku o odabiru za Okvirni sporazum između naručitelja i jednog gospodarskog subjekta na dvije 
godine za nabavu i isporuka kemikalija za dezinfekciju vode za razdoblje od dvije godine, ur. broj 2020/JN-
103/3 
16) Odluku o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za građenje vodovodnog ogranka, ogranka 
sanitarne odvodnje i CS Šodići, Općina Kostrena, ur. broj 2020/JN-82/23 
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17) Odluku o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za građenje vodovodnog ogranka, ogranka 
sanitarne odvodnje i CS–e, naselje Hrastenice, Općina Čavle, ur. broj 2020/JN-91/6 
18) Odluku o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za rehabilitaciju kanalizacije u ulici Janka Polića 
Kamova, ur. broj 2020/JN-112/12 
19) Odluku o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za građenje vodovodnog ogranka Bodulovo – 
spojni cjevovod i zamjena, ur. broj 2020/JN-120/8 
20) Odluku o odabiru za sklapanje ugovora o javnoj nabavi Usluge izrade Studije izvodljivosti, te izrada 
okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
Aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje 
iz fondova EU, ur. broj 2020/JN-89/12 
21) Odluku o odabiru za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu mjerno regulacijske opreme za redovno 
i interventno održavanje u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u 
nadležnosti Naručitelja za razdoblje od dvije godine, ur. broj 2020/JN-170/2. 
 
Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor 
izvršio je nadzor nad poslovanjem Društva za 2020. godinu i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa 
zakonskim propisima, odlukama Skupštine i aktima Društva te da su godišnja financijska izvješća 
napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i 
poslovno stanje.  
 
Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o 
prihvaćanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. 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) da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za prethodnu godinu.  
 
Rijeka, travanj 2021. godine  
 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA: 
Ante Mađerić, v.r. 

 
 


