ZAPISNIK
sa 16. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, održane dana 31.8.2016. godine
u zgradi Grada Rijeke, Korzo 16, sala 213/II.
Započeto u 14:05 sati.
Prisutni članovi Skupštine Društva (popis prema udjelima u temeljnom kapitalu):
Grad Rijeka:
Grad Bakar:
Općina Kostrena:
Općina Viškovo:
Općina Čavle:
Grad Kraljevica:
Općina Jelenje
Općina Klana:

Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjednik Skupštine
Tomislav Dundović, opunomoćenik
Egon Dujmić, opunomoćenik
Denis Mladenić, opunomoćenik
Željko Lambaša, načelnik
Nada Turina Đurić, gradonačelnica
Gordana Tomas, opunomoćenica
Matija Laginja, načelnik

Odsutan član Skupštine Društva – Ivica Lukanović, gradonačelnik Grada Kastva/Dean Jurčić, opunomoćenik.
Ostali prisutni:
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka
Maja Malnar, predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o.
Andrej Marochini, direktor Društva
stručne osobe Društva:
Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove
Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica službe Opći, pravni i kadrovski poslovi i član Povjerenstva za provedbu
natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

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 s 15. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. godine

2.

Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.
/ Izvjestitelj: Maja Malnar, predsjednik Povjerenstva /

3.

Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

4.

Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /

5.

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 15. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. 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 79
Verificira se zapisnik s 15. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 13. srpnja
2016. godine.

Ad.2. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel iznosi kako je na prethodnoj sjednici Skupština Društva
donijela odluku kojom se imenovalo Povjerenstvo za obradu primljenih ponuda i podnošenje izvješća o
provedenom natječaju. Povjerenstvo je imalo zadatak prikupljanja i obrade prispjelih prijava na natječaj za
izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te da podnese izvješće o tome Skupštini
Društva. Riječ daje predsjednici Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Maji Malnar.
Maja Malnar, predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., upoznaje članove Društva kako je sukladno njihovoj odluci objavljen dana
14. srpnja 2016. u Novom listu natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva. U roku za podnošenje
ponuda do 29. srpnja 2016., tj. u roku od 15 dana od dana objave natječaja, pristigla je jedna prijava i to
prijava Andreja Marochinija iz Rijeke. Povjerenstvo je izvršilo uvid u prispjelu ponudu i priloženu
dokumentaciju te utvrdilo da prijava Andreja Marochinija sadrži svu traženu dokumentaciju (dokaz o
stručnoj spremi, dokaz o ukupnom radnom iskustvu, potvrda o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju,
životopis i vizija Društva do 2021. godine. Povjerenstvo je nadalje utvrdilo da kandidat udovoljava uvjetima
natječaja.
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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 80
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.

Ad 3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel informira članove Skupštine Društva kako slijedom
primljene jedne kandidature nema ništa protiv da dosadašnji direktor Društva nastavi s dosadašnjim
radom i u novom četverogodišnjem mandatu. Poziva članove Skupštine da iznesu svoja mišljenja vezano
uz izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Nada Turina Đurić, gradonačelnica Grada Kraljevice, iznosi zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te isto
nema ništa protiv ponovnog imenovanja dosadašnjeg direktora, posebno ako se ubrza realizacija
započetih projekata.
Slijedom pitanja predsjednika Skupštine Društva Vojka Obersnela o potrebi da kandidat Andrej
Marochini iznese ukratko svoju viziju Društva do 2021. godine. te potvrdnog odgovora članova
Skupštine, riječ dobiva Andrej Marochini.
Andrej Marochini upoznaje članove Skupštine kako je na natječaju traženoj dokumentaciji priložio i
Izvješće Uprave za mandatno razdoblje 2012. – 2016. Ističe da se u ove četiri godine, iako možda u
početku nije sve bilo prema očekivanjima, uspjela ostvariti uspješna i korektna suradnja s
predstavnicima jedinica lokalnih samouprava i Hrvatskim vodama. Društvo je poslovalo pozitivno. Uvodi
se novi integrirani poslovni informacijski sustav. U roku od mjesec dana očekuje završetak postupka
izmjene organizacijske strukture i sistematizacije Društva. Hrvatskim vodama je apliciran projekt
dogradnje sustava javne odvodnje na području aglomeracije Rijeka, a po tom istom pitanju se
nastavljaju aktivnosti i za aglomeracije Bakar‐Kostrena i Kraljevica te se nada da će i one biti uspješno
završene. Nada se da uspješnom rješenju i problematike aglomeracije Bakar–Kostrena. Može reći da su
gotovo svi predstavnici jedinica lokalnih samouprava zadovoljni sa ostvarenom suradnjom. Društvo je
prilikom preuzimanja funkcije direktora imalo 328 zaposlenika, a sada ih ima 300. Navedeno nije rezultat
otkaza, već odlazaka djelatnika u mirovinu. Reorganizacijom Društva zaposlenici su postavljeni na radna
mjesta na kojima će biti zadovoljni i na kojima mogu dati najviše i postići najbolju produktivnost.
Zahvaljuje na dosadašnjem povjerenju. Ukazuje kako dolazi još kompleksnije razdoblje te da uvijek ima
na pameti riječi gradonačelnika Grada Rijeke g. Obersnela „Sve može biti još bolje.“
Po iznesenom predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu.
Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle, iskazuje kako se dosta toga po pitanju vodno‐komunalne
infrastrukture riješilo, ali su potom projekti stali. Želja mu je da se nastavi realizacija projekata dogradnje
kanalizacije na području Grobnika, koji je rezervat vode s kojeg se svi s njome opskrbljuju, kako bi i
budući naraštaji pili pitku vodu. S obzirom da ponekad čelni ljudi jedinica lokalne samouprave trebaju
direktore i rukovoditelje, moli službeni broj mobitela direktora koji nije dobio u prethodne četiri godine.
Andrej Marochini ispričava se kao dosadašnji direktor Društva na toj situaciji te odmah daje svoju
poslovnu vizit kartu. Također ističe kako vjeruje da se tehnička pitanja i problematika, posebno ona
povijesna, uspješno rješava s Draženom Strčićem, pomoćnikom direktora za tehničke poslove.
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Kako se više nitko nije javio za riječ i nije bilo daljnje rasprave pristupilo se glasovanju. Nakon glasovanja
predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da je jednoglasno donijeta
ODLUKA broj 81
Za direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. imenuje se ANDREJ MAROCHINI iz Rijeke, Izviđačka 2,
OIB 41573270811, rođen 3. rujna 1959. godine u Rijeci.
Direktor Društva imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine, počev od 3. rujna 2016. godine, tj. od dana
isteka trajanja mandata prema odluci Skupštine Društva broj 87 donesenoj na 16. sjednici održanoj 23.
srpnja 2012. godine.

Po donošenju odluke predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel čestita na reizboru, na čemu
ponovno imenovani direktor Andrej Marochini zahvaljuje te iskazuje nadu kako će postići još bolje
rezultate u idućem mandatnom razdoblju.

Ad. 4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel daje riječ direktoru Društva Andreju Marochiniju koji ističe
da je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u obvezi prema Zakonu o reviziji jednom godišnje izvršiti reviziju
financijskih izvještaja. Revizorsko društvo bira i imenuje Skupština Društva najkasnije do 30. rujna godine.
Nadalje informira kako je za odabir pružatelja usluge revizije financijskih izvještaja proveden postupak
bagatelne nabave. Poziv za dostavu ponuda za reviziju financijskih izvještaja za 2016. upućeni su na adrese
tri revizorska društva ‐ CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule, HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke i
MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. iz Zagreba. Revizorsko društvo CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule nije
dostavilo ponudu. Preostale dvije ponude pristigle su u roku određenom za dostavu ponuda pri čemu je
revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke ponudilo pružanje tražene usluge u iznosu od
66.000,00 kn, a revizorsko društvo MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 70.000,00 kn.
Sukladno kriteriju za odabir ponude, a to je ponuda s najnižom cijenom, predlaže Skupštini Društva da
sukladno članku 6. Zakona o reviziji izabere i imenuje revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz
Rijeke za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016.
godinu, temeljem njihove ponude broj 62/16 od 24.8.2016. i ponuđene cijene od 66.000,00 kn bez poreza
na dodanu vrijednost.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu te, kako nitko nije zatražio riječ i nije bilo
diskusije, daje na glasovanje prijedlog odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016.
Nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno donesena
ODLUKA broj 82
HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11 (MB 0403334, OIB 89015118914) bira se i
imenuje za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016.
godinu.

Ad. 5. Razno
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
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Nada Turina Đurić, gradonačelnica Grada Kraljevice, prvo čestita Andreju Marochiniju na izboru te
najavljuje problematiku koja se odnosi na politiku, a ne struku. Kao izvršna vlast Grada Kraljevice mora
zastupati stavove iz njezina grada i Gradskog vijeća koji su nezadovoljni najavljenom izmjenom lokacije
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kostreni. Na nedavno održanoj sjednici Gradskog Vijeća Grada
Kraljevice bio je prisutan i predstavnik Društva koji je želio stručno objasniti situaciju vezanu uz uređaj za
pročišćivanje u Kostreni. Iskazuje želju da se u skorije vrijeme u širem sastavu stručno pojasni situacija
kako bi se spriječili lokalni ratovi i priče u novinama te odagnaju sumnje građana.
Andrej Marochini, direktor Društva, pojašnjava kako Općina Kostrena želi novu lokaciju uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda te je pisano zahtijevala izlazak iz aglomeracije Bakar–Kostrena.
Istovremeno Grad Bakar želi riješiti pitanje odvodnje i zbrinjavanja svojih otpadnih voda iz stare jezgre
grada. Iz tog razloga se u ponedjeljak (5. rujna 2016.) organizira sastanak. Želja Općine Kostrena je
neutemeljena i daleko od realnosti.
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, informira kako se
Uprava Hrvatskih voda mora uključiti u nastalu situaciju po pitanju aglomeracije Bakar–Kostrena jer nije
jasno što Općina Kostrena želi, a time radi štetu svima, najviše Gradu Bakru. Uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda u uvali Sršćica u Kostreni ne želi niti Grad Kraljevica, a nije poznato niti da li je INA d.d.
suglasna sa željom Općine Kostrena ili nije. Stav Hrvatskih voda je da Općina Kostrena može izaći iz
aglomeracije ukoliko to želi. Projekti se ne mogu voditi mimo isporučitelja i plana provedbe vodno‐
komunalnih direktiva te bi u slučaju izlaska iz aglomeracije Općina Kostrena morala sama financirati svoj
projekt. Studija izvodljivosti bi se u tom slučaju završila samo za Bakar.
Egon Dujmić, opunomoćenik Općine Kostrena, iznosi kako ne može i ne smije komentirati, ali s obzirom
da je rasprava vezana uz Općinu Kostrena informira da je za petnaestak dana ponovna rasprava na kojoj
će se utvrditi lokacija uređaja za pročišćavanje u uvali Sršćica. Uređaj je tehnički moguće izgraditi na ovoj
lokaciji prema dokumentu izrađenom za Općinu Kostrena.
Nada Turina Đurić, gradonačelnica Grada Kraljevice, ističe kako joj je jasno na što može, a na što ne
može utjecati. Želi da se o nastaloj situaciji službeno raspravlja, a ne u kuloarima. Neprikladne su izjave u
kojima se spominje pad cijena nekretnine, narušenost kvalitete života stanovnika jer je nova lokacija
uređaja za pročišćavanje bliža kućama u Kraljevici, nego što je on na staroj lokaciji bio kućama u
Kostreni. O izjavama bi trebalo voditi računa.
Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, iznosi kako je lokacija uređaja za pročišćavanje u Kostreni
uzrokovala probleme drugim jedinicama lokalnih samouprava te su podignute tenzije. Tehnički je
moguće graditi uređaj za pročišćavanje u uvali Sršćica, kao i tu lokaciju odrediti prostorno‐planskom
dokumentacijom. No postavlja se pitanje financiranja, rješavanja odnosa s tvrtkom INA d.d. koja je
prilično spora u donošenju odluka i davanju službenih potvrda. Nova lokacija će zakočiti izgradnju
uređaja za pročišćavanje na prilično nepredviđeno vrijeme i pitanje je posljedica ukoliko se on ne izgradi
u roku preuzetom ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i određenim planom provedbe vodno‐komunalnih
direktiva.
Tomislav Dundović, opunomoćenik Grada Bakra, ističe kako se prvo nije želio uključiti u raspravu jer je
potrošeno puno vremena da bi došli do sadašnje situacije. No mora istaknuti kako će jedna promjena
lokacije vratiti cijeli projekt puno koraka unazad.
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, savjetuje
predstavnika Općine Kostrena da sa svime ovime upozna načelnicu kako bi se pripremila za skorašnji
sastanak. Rok za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Bakar‐Kostrena je
2023. godina. Hrvatske vode nisu spremne financirati njihovu izgradnju na području jedinice lokalne
samouprave koja izađe iz aglomeracije, ali su spremne nastaviti suradnju s Gradom Bakrom. Sastanak
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koji je predložila gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić održao bi se nakon sastanka s
Hrvatskim vodama po pitanju aglomeracije Bakar–Kostrena.
Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove, informira kako je moguće da će po izlasku Općine
Kostrene iz aglomeracije Bakar–Kostrena biti potrebno sagledavati odvodnju i zbrinjavanje dijela
otpadnih voda koja nije iz centra Bakra u Kraljevici. Vjerojatno će se mijenjati tehnička rješenja ovih
susjednih aglomeracija.
Nada Turina Đurić, gradonačelnica Grada Kraljevice, iznosi kako bi novo tehničko rješenje moglo
zahtijevati uređaj većeg kapaciteta na Oštrom u Kraljevici, što bi opet moglo izazvati proteste iz
Kostrene.
Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, savjetuje da se postigne dogovor, pri čemu Općina
Kostrena mora biti svjesna posljedica.
Kako nitko nije više zatražio riječ, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel zaključio je sjednicu.
Završeno u 14:40 sati.

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