ZAPISNIK
s 15. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, održane dana 13.7.2016. godine
u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.
Započeto u 14:00 sati.

Prisutni članovi Skupštine Društva (popis prema udjelima u temeljnom kapitalu):
Grad Rijeka:
Grad Bakar:
Općina Kostrena:
Grad Kastav:
Općina Viškovo:
Općina Čavle:
Općina Jelenje
Općina Klana:

Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić, gradonačelnik
Mirela Marunić, načelnica
Dean Jurčić, opunomoćenik
Denis Mladenić, opunomoćenik
Željko Lambaša, načelnik
Ana Linić Faraguna, opunomoćenica
Matija Laginja, načelnik

Odsutan član Skupštine Društva ‐ Nada Turina Đurić, gradonačelnica Grada Kraljevice.

Ostali prisutni:
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka
Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva
Andrej Marochini, direktor Društva
stručne osobe Društva:
Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove
Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica službe Opći, pravni i kadrovski poslovi

Zapisničar: Mojca Spinčić, stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel. Utvrđuje da je na sjednici
nazočan dovoljan broj članova Skupštine za valjano odlučivanje.
Predlaže

DNEVNI RED:
1.

Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Društva održane 9. svibnja 2016. godine

2.

Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
/ Izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine /

3.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.
/ Izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine /

4.

Razno

Nakon što je predložio dnevni red, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel poziva članove
Skupštine da dopune ili izmijene predloženi dnevni red, ukoliko imaju potrebe za tim.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrđuje, nakon što nitko od članova Skupštine nije
predložio dopunu ili izmjenu, da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva
prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine.
Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju i donošenju odluke vezane uz verifikaciju zapisnika.
Nakon glasovanja predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da je jednoglasno prihvaćen
zapisnik te se donosi
ODLUKA broj 76
Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 9. svibnja
2016. godine.

Ad.2. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel upoznaje članove Skupštine Društva da sadašnjem direktoru
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ističe mandat za manje od dva mjeseca te je nužno na vrijeme provesti
postupak odabira i imenovanja direktora Društva za naredne 4 (četiri) godine za što odluke donosi Skupština
Društva sukladno odredbama Društvenog ugovora. Predlaže da se za imenovanje direktora Društva, a sve
sukladno odredbama Društvenog ugovora, pored propisanih općih uvjeta (da ima VSS/VII ‐1 stupanj stručne
spreme, pet godina radnog iskustva) utvrde i posebni uvjeti – posjedovanje organizacijskih sposobnosti,
sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu
te da se definira struka ‐ magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke.
Inzistira da se zatraži prilaganje još jednog dokumenta ‐ vizije Društva do 2021. godine uz ostalu
uobičajenu dokumentaciju koju kandidati – natjecatelji prilažu prijavi (dokaz o stručnoj spremi, dokaz o
ukupnom radnom iskustvu, potvrda o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju i životopis).

Po iznesenom predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ i nije bilo rasprave pristupa se glasovanju. Nakon glasovanja predsjednik
Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da je jednoglasno donijeta
ODLUKA broj 77
Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
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Natječaj će se objaviti u Novom listu najkasnije do 18.6.2016. godine.
Tekst natječaja glasi:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Rijeka, Dolac 14
Temeljem odredbe članka 35. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Skupština
Društva raspisuje
NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak
2. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi članka 423. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima,
ispunjava slijedeće uvjete:
1.
2.
3.
4.
5.

magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
pet (slovima: 5) godina radnog iskustva
organizacijske sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine
poznavanje engleskog jezika
poznavanje rada na računalu.

Uvjeti pod 1., 3., 4. i 5. su utvrđeni primjenom odredbe Društvenog ugovora da Skupština može odrediti i
druge posebne uvjete za imenovanje direktora
Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje)
potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice)
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja)
životopis
viziju Društva do 2021. godine.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na računalu i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom
uz prijavu na natječaj.
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (slovima: 4) godine.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (slovima: 15) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
Prijave se podnose na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, s naznakom
"Natječaj za izbor i imenovanje direktora".
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od deset (slovima: 10) dana od dana
donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.
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Ad 3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel informira članove Skupštine Društva kako je nastavno na
prethodnu točku dnevnog reda vezanoj uz imenovanje direktora Društva potrebno imenovati i
Povjerenstvo za obradu primljenih ponuda i podnošenje izvješća o provedenom natječaju, koje će imati
zadatak prikupljanja i obrade prispjelih prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o. te da podnese Skupštini Društva izvješće o tome. Za predsjednika Povjerenstva
predlaže Maju Malnar i za članove Povjerenstva Vladimira Benca i Vlatku Car Prijić.

Po iznesenom predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ i nije bilo rasprave pristupa se glasovanju. Nakon glasovanja predsjednik
Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da je jednoglasno donijeta
ODLUKA broj 78
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. u sastavu:
1. Maja Malnar, predsjednik
2. Vladimir Benac, član
3. Vlatka Car Prijić, član
Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te da izvješće o tome podnese Skupštini Društva.

Ad. 4. Razno
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, iznosi primjedbu kako je prije mjesec dana tražio očitovanje
Uprave Društva po pitanju aglomeracije Bakar‐ Kostrena te da isto nije dobio. Godinama je upozoravao
na potrebu rješavanja problema odvodnje otpadnih voda u centru Bakra, a još uvijek se nije ništa po tom
pitanju pokrenulo. Naprotiv, izrada Studije izvodljivosti pred raskidom je ugovora nakon dvije godine, a
Općina Kostrena namjerava izmijeniti prvotno predviđenu lokaciju za uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda. Odreklo se i osiguranih 3,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za izradu tehničko‐projektne
dokumentacije za "Bakarski kanalizacijski kolektor". Postavlja pitanje Upravi Društva, na koje ne traži
odgovor, o nekandidiranju na natječaju za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o. u iduće četiri godine.
Andrej Marochini, direktor Društva, pojašnjava kako je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. učinilo sve u
skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima. Od Projektnog tima dobio je prijedlog za raskidom
ugovora s izrađivačem Studije te slijedom istog se čekaju daljnje upute od Hrvatskih voda. Isto tako, a
vezano uz 3,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, Društvo je moralo postupiti sukladno napucima
Hrvatskih voda putem kojih su ta dodatna novčana sredstva i osigurana. Što se očitovanja Uprave tiče,
ono će slijedom iznijete primjedbe biti dostavljeno u roku od 15 dana.
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, iznosi kako je
upoznata da se tražilo očitovanje Hrvatskih voda po pitanju raskida ugovora s izrađivačem koji ne
ispunjava ugovorne obaveze, kao i izdvojeno mišljenje ukoliko se s raskidom ne slažu.
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Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, upoznaje članove Skupštine kako je KD
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. zaprimilo dopis Grada Bakra od prije mjesec dana koji je bio naslovljen
na njega osobno, te ukoliko je riječ o tom dopisu na njega je poslano očitovanje. Informira kako je
izrađivač imao obvezu do 31. svibnja 2016. izraditi noveliranu Studiju izvodljivosti. Kako je nije ispunio
članovi užeg Projektnog tima, i to predstavnici Grada Bakra i Općine Kostrena te KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., predložili su 21. lipnja 2016. raskid ugovora, dok se očitovanje Hrvatskih voda još
čeka.

Ana Linić Faraguna, opunomoćenik Općine Jelenje, postavlja pitanje vezano uz ponovnu vodoopskrbu
jedinog kućanstva na lokaciji Valići, koje je bez ove usluge ostalo nakon izgradnje akumulacijskog jezera.
Riječ je o devedesetogodišnjoj gospođi koja ne želi da se o njoj skrbi niti na jednoj drugoj lokaciji.
Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, odgovara na postavljeno pitanje. Potvrđuje kako
je to kućanstvo prije izgradnje akumulacijskog jezera imalo uslugu vodoopskrbe. Nažalost je po izgradnji
akumulacijskog jezera prekinut gravitacijski vodovodni cjevovod. Za ponovnu uspostavu isporuke vode
bilo bi potrebno izgraditi nekoliko kilometara vodovodnog cjevovoda iz dijela naknade za razvoj, ovisno
o definiranom prioritetu. Dodatni problem mogu biti imovinsko‐pravni odnosi vezani uz vlasništva
prilaznog puta.

Dean Jurčić, opunomoćenik Grada Kastva, predlaže odražavanje tematske sjednice Skupštine Društva ili
radni sastanak na temu Projekta sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka te niza aktivnosti koje je
potrebno još realizirati, a nije ih moguće obuhvatiti ovim Projektom te se postavlja pitanje sufinanciranja
kako u svojem dopisu navodi KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, predlaže
prezentaciju Projekta sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka u rujnu ove godine kada će se imati
cjelovitija informacija vezana uz ovaj Projekt te će biti ažuriran i terminski plan njegove planirane
realizacije. Najavljuje kako će se na ovu temu i temu aglomeracije Bakar – Kostrena održati 15. srpnja
2016. tematski sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda. Postavlja pitanje vezano uz lokaciju uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda u Kostreni, s obzirom da ona može biti veći problem od raskida ugovora s
izrađivačem Studije izvodljivosti.
Informaciju na postavljeno pitanje daje Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena. Iznosi kako je
napravljena opcijska analiza koja je pokazala da je lokacija uvale Srčića isto tako adekvatna za uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda kao i ona prvotno predviđena pored termoelektrane s kojom su stanovnici
bili nezadovoljni. Priprema se daljnja potrebna dokumentacija, razgovara se s predstavnicima tvrtke INA
d.d. vezano uz imovinsko‐pravne odnose. Prema istima dobivena je načelna suglasnost i u skorije
vrijeme pripremili bi se dokumenti koji će se uputiti Upravi tvrtke INA d.d. Nadalje, Općina Kostrena ne
može prihvatiti rješenje projektanata u izrađenoj Studijom izvodljivosti jer njime nije riješena javna
kanalizacija u dobrom dijelu Kostrene. Iz tog razloga traže da se prostor Kostrene bolje sagleda.
Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, napominje kako se pitanje nezadovoljstva stanovnika
vezano uz lokaciju uređaju može gledati i s druge strane i to od strane stanovnika Kraljevice i Bakra. Grad
Bakar ponovno će pokrenuti pitanje morskih strujanja. Prije dvije godine već je traženo na Skupštini
Društva rješavanje pitanja direktnih ispusta u Bakru te je u tu svrhu, a za projektiranje obalnog
bakarskog kolektora, trebalo biti iskorišteno i 3,5 milijuna kuna. Traži da se ovo kritično pitanje za Bakar
počne rješavati, pri čemu je projektni zadatak za projektiranje napravljen te je za navedeno projektiranje
Grad Bakar osigurao novčana sredstva. Ističe kako je prije godinu i pol dana tražio da se od izrađivača
Studije izvodljivosti traži da mora raditi na način na koji mu se kaže.
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Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, ističe kako za ovo
kompleksno pitanje ne treba kriviti samo Upravu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Tek po raskidu
ugovora s izrađivačem Studije izvodljivosti za sustav odvodnje aglomeracije Bakar – Kostrena stvorit će
se uvjeti za zasebnim rješavanjem pitanja odvodnje na području Bakra.
Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, napominje kako su područja aglomeracija
određena Planom provedbe vodno‐komunalnih direktiva Vlade Republike Hrvatske. Slijedom istog je
određeno da se sustav odvodnje grada Bakra i općine Kostrena zajednički rješava u istoj aglomeraciji.
Navedeno nije definiralo KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vezano uz obalni bakarski kolektor, a što
je poznato i predstavniku Grada Bakra u Projektnom timu g. Skočiliću, Hrvatske vode iznijele su jasan
stav da za njegovu gradnju neće izdati uvjete zbog osjetljivosti mora u Bakarskom zaljevu. Njegova
gradnja moguća je uz gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, a što nije
predviđeno Planom provedbe vodno‐komunalnih direktiva i s čijom gradnjom za sada nisu suglasne
Hrvatske vode. Ključ rješenja je u rukama Hrvatskih voda. Na tematskom sastanku s Hrvatskim vodama u
petak, dana 15. srpnja 2016., mogu se od relevantnih osoba dobiti i odgovori o mogućnosti promjena
granica aglomeracija.
Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, napominje kako cijela ova priča nije crno bijela. KD
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao investitoru ruke su vezane jer niti jednu odluku ne može donijeti
bez Hrvatskih voda koje donose strategije, daju uvjete i koje financiraju investicije najvećim dijelom. Bez
jasnog stava Hrvatskih voda teško je raskinuti svaki ugovor. Iz istog razloga kasni i realizacija Projekta
sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka.
Kako nitko nije više zatražio riječ, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel zaključio je sjednicu.
Završeno u 14:30 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić
Predsjednik Skupštine Društva:
mr.sc. Vojko Obersnel
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