
  
 
 
  
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 27. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, održane 16. lipnja 
2020. godine u prostorijama Društva – sala za sastanke na polukatu, Rijeka, Dolac 14. 
 
Započeto 14,30 sati. 
 
Prisutni članovi Nadzornog odbora: 
Ante Mađerić, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik Nadzornog odbora 
Ivica Peranić, predstavnik Grada Kastva, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora 
Miljenko Fičor, predstavnik Općine Jelenje, član 
Ivica Jović, predstavnik radnika Društva, član 
 
Odsutni članovi Nadzornog odbora: 
Nedeljko Tomić, predstavnik Grada Rijeke, član 
 
Ostali prisutni: 
Andrej Marochini, direktor 
Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
Jasna Knez, pomoćnik rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova 
Irena Vukosavljević, Samostalni referent plana i kontrolinga 
Kristina Grivičić, ovlašteni revizor iz revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke 
 
Zapisničar: Iva Brkarić, samostalni referent pravnih poslova 
 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Ante Mađerić otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne te utvrdio da 
je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Nadzornog odbora. 
 
Predložen je sljedeći  
 
DNEVNI RED: 
1.A Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora održane 20. prosinca 2019. godine  
1.B Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 22. siječnja 
2020. godine 
1.C Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 3. ožujka 
2020. godine 
1.D Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 1. lipnja 
2020. godine 
/Izvjestitelj: Ante Mađerić, predsjednik Nadzornog odbora Društva/ 
2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: Iva Brkarić, predsjednik Središnjeg povjerenstva/ 
3. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu 
3.1. Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 
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3.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih 
izvora financiranja za 2019. godinu 
3.3. Godišnje izvješće za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/ 
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor Revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Rijeka/ 
5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/ 
6. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja 
poslova Društva u 2019. godini  
/Izvjestitelj: Ante Mađerić, predsjednik Nadzornoga odbora/ 
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu  
/Izvjestitelj: Ante Mađerić, predsjednik Nadzornoga odbora/ 
8. Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u razdoblju I – III 2020. 
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/ 
9. Izmjena Priloga I. Pravilnika o radu - Organizacijska struktura i Priloga II. - Sistematizacija radnih 
mjesta  
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/ 
10. Sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premađuje 1 (jedan) milijun kuna 
10.1. Građenje na zamjeni tlačnog cjevovoda CS Dobra-Dobrica – vodoopskrba, evidencijski broj 
nabave: MV 14/2020 
10.2. Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod 
kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu naftnih derivata i maziva na benzinskim postajama 
za razdoblje od 4 godine, evidencijski broj nabave: VV 04/2020  
11. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Predložena dopuna dnevnog reda točkama 10.3. Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog 
gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za nabavu električne 
energije za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave: VV 05/2020 i 10.4. Okvirni sporazum 
između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori 
za građenje u naselju Melnice II b dio građevine – vodoopskrba za razdoblje od tri godine, evidencijski 
broj nabave: MV 10/2020 je odbijena. 
 
 
Ad 1.A Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora održane 20. prosinca 2019. godine  
Ad 1.B Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 22. 
siječnja 2020. godine 
Ad 1.C Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 3. ožujka 
2020. godine 
Ad 1.D Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 1. lipnja 
2020. godine 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Ante Mađerić pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na 
zapisnik s 23. sjednice Nadzornog odbora održane 20. prosinca 2019. godine, zapisnik s 24. sjednice 
Nadzornog odbora održane elektronskim putem 22. siječnja 2020. godine, zapisnik s 25. sjednice 
Nadzornog odbora održane elektronskim putem 3. ožujka 2020. godine te zapisnik s 26. sjednice 
Nadzornog odbora održane elektronskim putem 1. lipnja 2020. godine. 
 
Kako primjedbi na zapisnike nije bilo, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje zapisnik s 
23. sjednice Nadzornog odbora održane 20. prosinca 2019. godine, zapisnik s 24. sjednice Nadzornog 
odbora održane elektronskim putem 22. siječnja 2020. godine, zapisnik s 25. sjednice Nadzornog 
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odbora održane elektronskim putem 3. ožujka 2020. godine te zapisnik s 26. sjednice Nadzornog 
odbora održane elektronskim putem 1. lipnja 2020. godine. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su zapisnici jednoglasno prihvaćeni te 
se donosi 
 

ODLUKA broj 100 
Verificiraju se zapisnici  
A) s 23. sjednice Nadzornog odbora održane 20. prosinca 2019. godine  
B) s 24. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 22. siječnja 2020. godine 
C) s 25. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 3. ožujka 2020. godine 
D) s 26. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 1. lipnja 2020. godine. 
 
 
Ad. 2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2019. godinu 
 
Iva Brkarić, predsjednica Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva 
izvijestila je članove Nadzornog odbora kako je sukladno obvezi utvrđenoj člankom 15. stavak 2. 
Zakona o računovodstvu izvršen godišnji popis sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine. Ukupna 
vrijednost rashoda osnovnih sredstava iznosi 238.385,86 kn. Popisom sitnog inventara utvrđen je višak 
koji u sadašnjoj vrijednosti iznosi 983,58 kn. Ukupna vrijednost rashoda sitnog inventara iznosi 
115.977,60 kn. Ukupna vrijednost rashoda radne i zaštitne odjeće iznosi 257.587,32 kn. Rashoda 
materijala na skladištima nije bilo. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu. 
 
Član Nadzornog odbora Miljenko Fičor postavio je pitanje što se nalazi na podračunu Erste banke. 
Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova Jasna Knez odgovorila je kako se na računu 
nalaze sredstva naknade za razvoj te dodala kako Drušvo ima 40 milijuna neutrošenih sredstava 
naknade za razvoj što su strogo namjenska sredstva. 
 
Kako se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o 
izvršenom godišnjem popisu za 2019. godinu. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćeno izvješće te 
se donosi  
 

ODLUKA broj 101 
Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu za 2019. godinu. 
 
 
Ad. 3. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu 

3.1. Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 
3.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te 
ostalih izvora financiranja za 2019. godinu 
3.3. Godišnje izvješće za 2019. godinu 

 
Ad. 5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu 
 
Zbog povezane tematike, objedinjeno je izlaganje po točkama 3. i 5. dnevnog reda. 
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Direktor Društva Andrej Marochini izvijestio je članove Nadzornog odbora kako je Društvo završilo 
2019. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od 2.997.751 kn te kako nakon obračuna poreza 
dobit iznosi 2.801.191 kn. 
 
Ukupni prihodi u 2019. iznose 135.915.154 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 12,2 %, a manji 
od Rebalansa za 0,7 %. Prihodi od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje veći su za 16,9 % u 
odnosu na 2018., a manji su za 0,8 % u odnosu na Rebalans za 2019. Prihodi od dopunskih usluga iz 
djelatnosti (izgradnja i projektiranje priključaka, čišćenje slivnika i dr.) veći su za 17,0 % u odnosu na 
prošlu godinu, a manji od Rebalansa za 5,5 %. Prihodi od ostalih usluga manji su za 8,6 % u odnosu na 
2018. godinu. U grupi Prihoda na temelju upotrebe vlastitih usluga Društvo je od lipnja 2019. godine 
ostvarilo prihod od vlastite usluge u Jedinici za provedbu projekata za EU projekt aglomeracije Rijeka 
u iznosu od 398.397 kn. Ostali poslovni prihodi veći su za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. 
Financijski prihodi manji su za 56,6 % u odnosu na 2018. zbog neostvarenih pozitivnih tečajnih razlika 
po refinanciranom kreditu EBRD sa kreditom Erste banke, a u odnosu na Rebalans veći su za 6,3 %. 
 
Ukupni rashodi u 2019. iznose 132.917.403 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5,8 %. Materijalni 
troškovi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,6 %, a manji za 13,4 % u odnosu na 
Rebalans. Troškovi osoblja manji su za 1,8 % u odnosu na prošlu godinu i za 3,4 % u odnosu na Rebalans 
plana. Troškovi Amortizacija veći su za 8,5 % u odnosu na 2018. i za 5,5 % u odnosu na Rebalans. 
Ukupno ostvareni Ostali troškovi veći su u odnosu na 2018. godinu za 14,8 %, a manji za  0,6 % u odnosu 
na Rebalans. Vrijednosno usklađenje potraživanja veće je za 262,8 % u odnosu na prošlu godinu i 167,5 
% u odnosu na Rebalans. Troškovi Rezerviranja su manji u odnosu na prošlu godinu za 33,0 %.Ostali 
poslovni rashodi veći su u odnosu na 2018. za 23,8 %. Financijski rashodi manji su za 19,5 % u odnosu 
na 2018. godinu. 
 
Stupanjem na snagu nove Odluke 1. travnja 2019. godine prestale su važiti Odluka o cijeni vodnih 
usluga od 21. lipnja 2011. godine i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga od 
23. prosinca 2013. godine. Novom Odlukom povećan je fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne 
vodoopskrbe, varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe i varijabilni dio cijene vodne usluge 
javne odvodnje - skupljanja otpadnih voda za sve kategorije korisnika. Fiksni dio cijene vodoopskrbe za 
sve kategorije korisnika povećan je s 10,65 kn/mj na 15,00 kn/mj, varijabilni dio cijene vodoopskrbe za 
stambene i ostale poslovne prostorije s 3,81 kn/m3 na 4,10 kn/m3 te poslovne prostorije sa 6,75 kn/m3 
na 6,95 kn/m3, avarijabilni dio cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda za stambene i ostale 
poslovne prostorije sa 1,54 kn/m3 na 2,50 kn/m3. Iste cijene vodnih usluga odvodnje primjenjuju se za 
korisnike koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina kao i za one koji imaju tu 
mogućnost. 
 
Glede fizičkog obujma, ostvarenje vodne usluge javne vodoopskrbe u 2019. manje je od prošle godine 
za 3,6 % ili 471.242 m3 i od Rebalansa plana za 0,8 % ili 100.032 m3. U 2019. godini ukupna količina 
pružene vodne usluge javne vodoopskrbe iznosi 12.699.968 m3 vode, s time da je ostvarenje u 2018. 
bilo 13.171.210. Isporuka za Stambene prostorije manja je za 2,2 % u odnosu na 2018. godinu. Ostale 
poslove prostorije manje su za 12,5 % u odnosu su na prošlu godinu, među ostalim i zbog manje 
isporuke KBC Rijeka kojemu je savjetovano kako da smanje gubitke. Poslovne prostorije povećale su 
potrošnju za 14,8 % u odnosu na prošlu godinu, prije svega zbog INA rafinerije nafte. U odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine, Drugi isporučitelji preuzeli su manje količine vode za 32,5 %. Prosječan 
broj korisnika vodoopskrbe u 2019. godini iznosio je 86.204. 
 
Glede vodne usluge javne odvodnje, skupljanje I otpadnih voda ostvareno je u količini od 7.550.801 m3 
što je u usporedbi s ostvarenjem 2018. godine manje za 2,5 %. Ostvarena količina usluge skupljanja II 
otpadnih voda u periodu IV-XII 2019. godine iznosi 1.925.311 m3 i manja je za 3,7 % u odnosu na 
Rebalans plana 2019. godine. Ostvarena vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda na uređajima za 
pročišćavanje u 2019. godini veća je za 22,4 % u odnosu na prethodnu godinu. Društvo i nakon 
promjene obračuna usluge skupljanja II otpadnih voda po m3 isporučene vode nastavlja pratiti izvršenje 
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usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja po m3 ispražnjenog sadržaja. U odnosu na 2018. godinu kad 
je ispražnjeno 8.967,5 m3, u 2019. godini je ispražnjeno 21.994,0 m3, odnosno ostvareno je povećane 
od 145,3 %, čime je puno učinjeno po pitanju zaštite vode. 
 
Od dopunskih usluga iz djelatnosti Društvo pruža uslugu čišćenja slivnika. U 2019. godini strojno je 
očišćeno 13.625 i ručno 5.029 slivnika te je izvršeno 304 probijanja kanala. Količina otpadnih voda 
prikupljena specijalnim vozilima i dovezena na fekalnu stanicu, koja se nalazi u sklopu UPOV-a Delta, 
veća je za 20,6 % u odnosu na prethodnu godinu. 
 
U 2019. godini subvencionirano je 123.498 m3 isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 94.870 m3 
pružene vodne usluge odvodnje kojom je bilo obuhvaćano 4,1 % više kućanstava u odnosu na prošlu 
godinu. Troškovi subvencije s PDV-om u 2019. iznosili su 661.162 kn. 
 
Društvo je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 319 radnika što je za 9 više od 2018. godine 
zbog većeg broja radnika angažiranih za provedbu projekta Aglomeracija Rijeka i povećanog obima 
posla vezano za novi način obračuna usluge pražnjenja septičkih jama. U odnosu na Rebalans broj 
radnika je manji za 1. U 2019. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 18 radnika, od toga 
sedam prijevremenih i dvije starosne mirovine. Radnici na bazi sata rada iznose 308,8 i veći su za 6,9 u 
odnosu na 2018. godinu. Prosječna bruto I plaća Društva, uključivši i Upravu, u 2019. godini niža je za 
3,2 % u odnosu na 2018. godinu i u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 4,6 %. Prosječna neto 
plaća Društva, uključivši i Upravu, u 2019. godini niža je za 2,7 % u odnosu na 2018. godinu i za 4,8 % u 
odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj. 
 
Glede kvalitete vodne usluge javne vodoopskrbe, tijekom 2019. godine Služba kontrole kvalitete i 
sanitarnog nadzora Društva provela je 4.175 ispitivanja uzoraka vode, a Nastavni zavod za javno 
zdravstvo 320 ispitivanja. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni. 
 
Glede kvalitete vodne usluge javne odvodnje, u 2019. godini vlastiti laboratorij ukupno je ispitao 420 
uzoraka otpadne vode, a Nastavni zavod za javno zdravstvo 64 uzoraka. Svi ispitani uzorci pročišćenih 
otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene 
vrijednosti. 
 
Tijekom 2019. godine Društvo je zaprimilo je ukupno 30 reklamacija na kvalitetu vode za ljudsku 
potrošnju i to na boju vode (mutna, bijela) i miris vode. Rezultati provedenih ispitivanja svih uzoraka 
vode uzetih po zaprimljenim reklamacija ukazali su na njihovu zdravstvenu ispravnost zbog čega se niti 
jedna reklamacija nije pokazala opravdanom. 
 
Glede mogućih rizika u poslovanju tijekom 2020. godine, od kraja poslovne godine do dana sastavljanja 
ovog izvješća Društvo je intenziviralo rad na unosu objekata komunalne infrastrukture s jedinicama 
lokalne samouprave u imovinu Društva. Izrađen je elaborat procjene vrijednosti Industrijske zone 
Bakar koja će se u 2020. godini unijeti u imovinu Društva. Unos izgrađene imovine vodnih građevina 
utjecati će na promjenu vlasničkih udjela pojedinih jedinica lokalne samouprave u kapitalu Društva. 
Zbog pandemije virusa Covid-19 Društvo očekuje smanjenje prihoda, smanjenje naplaćenih 
potraživanja te će u skladu s tim korigirati i troškove i investicijske aktivnosti. Rizici mogu biti i 
financijski, i to s osnova dugoročnih kredita korištenih za gradnju komunalnih vodnih građevina. 
Upravljanje ovim rizicima svodi se na pravovremeno usklađivanje i upravljanje sredstvima kojima se 
osiguravaju obveze povrata, a odnose se na sredstva naknade za razvoj i na sredstva koja osiguravaju 
Hrvatske vode iz svojih izvora. 
 
Glede investicija u vodno-komunalnu infrastrukturu, u 2019. investirano je ukupno 66,9 milijuna kuna, 
od čega 31,4 milijuna kn u vodoopskrbu i 35 milijuna kn u odvodnju. Pri tome je uloženo oko 50,3 
milijuna kn po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i za otplatu kreditnih obveza, od čega 20,8 
milijuna kn u vodoopskrbu i 29,5 milijuna kn u odvodnju te oko 16,6 milijuna kn po Planu održavanja 
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komunalnih vodnih građevina tzv. plan amortizacije, od čega 10,6 milijuna kn u vodoopskrbu, 5,5 
milijuna kn u odvodnju i 500 tisuća kn za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na investicijska 
ulaganja režijske jedinice.  
 
Društvo je tijekom godine uložilo 13 milijuna kn u  projekte  prvog  prioriteta,  koji  su  od  zajedničkog 
interesa suvlasnika Društva te od  značaja  za  funkcioniranje i unapređenje  sustava  vodoopskrbe u 
cjelini  (A.1.), 9 milijuna kn u projekte prvog prioriteta koji obuhvaćaju projekte vodoopskrbe i odvodnje 
od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području aglomeracije Rijeka (gradovi Rijeka i  Kastav  te 
općine  Čavle,  Jelenje  i Viškovo)  –  EU projekt aglomeracije Rijeka te 28,3 milijuna kn u projekte drugog 
prioriteta, odnosno one koji su od interesa za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Navedeni iznosi 
uključuju i otplate kredita za već izgrađene komunalne vodne građevine u iznosu od 25,1 milijun kn.  
 
U projekte I. i II. prioriteta uloženo je ukupno 50,3 milijuna kn od čega 22,1 milijuna kn iz naknada za 
razvoj (43,9%), 20,7 milijuna kn (41,1%)  iz sredstava Hrvatskih voda kroz ugovore o sufinanciranju 
gradnje i projektiranja te za otplatu kreditnih obveza kanalizacije Grobnik i obveza po kreditu s Erste 
bankom kojim se refinancira kredit  EBRD, 5,7 milijuna kn iz sredstava EU fondova (11,3%), 1 milijun  
kn iz proračuna JLS (2%) i 838 tisuća kn iz sredstava državnog proračuna (1,7%). Društvo je tijekom 
2019. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora ostvarilo 
povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje, odnosno 
izvedene radove u iznosu od 4,4 milijuna kn, od čega iz EU sredstava 3,3 milijuna kn, iz sredstava 
Hrvatskih voda 600 tisuća kn i 512 tisuća kn iz  državnog proračuna. 
 
Povrat uloženih sredstava ostvaren je kroz EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od 3,4 milijuna kn, doznaku sredstava u ukupnom iznosu od 
828 tisuća kn sukladno zaprimljenim Odlukama o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)  za vodovodne ogranke Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići  (Općina 
Viškovo), Škalnica (Općina Klana) i Linčetovo (Općina Jelenje) te sufinanciranje projektne 
dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 207 
tisuća kn. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu te naveo kako je zadovoljan što je Društvo 
ostvarilo dobit, čemu je najveći razlog korekcija cijena. U pogledu potraživanja za isporučenu vodnu 
uslugu, postavio je upit zašto je postotak naplate najslabiji kod objedinjene naplate jer ipak tu uslugu 
Društvo plaća. 
 
Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić odgovorila je kako je s društvom 
Ri- Stan ugovoren postotak od 80% naplate, što je ostvareno te kako pravi razlog manje naplate treba 
utvrditi, ali kako Ri-Stan vrši naplatu većinom za stambene zgrade, koje su najteže za naplatu, jer se 
često ne može utvrditi stvarni vlasnik, odnosno obveznik. Na upit člana Nadzornog odbora koliki je 
postotak naplate, Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova J. Knez odgovorila je kako je 
postotak 84%, kako se mjesečno fakturira 8 milijuna kn te kako je usporedbe radi, postotak naplate u 
siječnju bio 90%, a u travnju 70%. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva primijetio je kako, s obzirom da računi objedinjene naplate 
obuhvaćaju i druge usluge, kada ljudi ne mogu platiti sve, ne plate ništa te postavio upit koliko je 
isplativo koristiti usluge objedinjene naplate. 
 
Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova V. Car Prijić odgovorila je kako isto treba 
sagledati, eventualna promjena zahtijevala bi reorganizaciju u ljudstvu i informatičkom dijelu. 
Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova J. Knez nadovezala se i navela kako se 1% 
faktiriranih računa Ri-Stana nikada ne naplati te se stoga rade vrijednosna isknjiženja. 
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Na daljnji upit Predsjednika Nadzornog odbora Društva na što se odnose stavke Ostali troškovi te 
Naknade i članarine, Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova J. Knez pojasnila je kako se 
stavka Ostali troškovi odnosi na primitke koje radnici ostvaruju na temelju Kolektivnog ugovora, poput 
dodatka na plaću u iznosu od 400,00 kn, regresa, jubilarne nagrade, dara za djecu, potpore u slučaju 
smrti, otpremnine i dr., dok se stavka Naknade i članarine odnose na komunalnu naknadu. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva zamolio je kopiju važećeg Kolektivnog ugovora i podatak o svim 
materijalnim pravima radnika na temelju Kolektivnog ugovora te koliko je potrošeno po pojedinom 
pravu u 2019. godini.  
 
Član Nadzornog odbora Ivica Peranić naveo je kako nema primjedbi na izvještaj te vezano na rezultat 
poslovanja po djelatnostima zamolio za pojašnjenje pada u djelatnosti javne vodoopskrbe te rasta u 
djelatnosti skupljanja otpadnih voda, odnosno upitao je li uzrok tome što se na području Grada Rijeke 
troši manje vode. 
 
Direktor Društva odgovorio je kako, osim što se manje vode isporučuje na području Grada Rijeke, 
manje je vode prodano drugim isporučiteljima. 1. siječnja počela je veća isporuka rafineriji nafte pa će 
se taj minus vjerojatno smanjiti. Što se odvodnje tiče, pojasnio je kako se svima fakturira usluga kao da 
su spojeni na građevine za javnu odvodnju, a prazni se po planu te dodatno po potrebi. 
 
Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova J. Knez nadovezala se te pojasnila kako je usluga 
javne odvodnje u plusu jer je uveden novi način obračuna usluge. Također, u području javne 
vodoopskrbe bila su veća ulaganja pa se trošak amortizacije odražava na rezultat, a isto tako troškovi 
osoblja nisu bili posloženi pa je tako trošak dijela radnika odvodnje teretio vodoopskrbu. 
 
Na upit člana Nadzornog odbora I. Peranića zašto općine Viškovo i Jelenje ne koriste uslugu čišćenja 
septičke i sabirne jame, Direktor Društva odgovorio je kako Društvo nije bilo fizički spremno preuzeti 
na sebe pružanje usluge, naime, za isto nedostaju dva kamiona i šestero radnika, te je stoga općinama 
dano da za naredno vrijeme uslugu odrađuju koncesionari. Rukovoditeljica Sektora pravnih i 
zajedničkih poslova V. Car Prijić dodala je kako se kamioni čekaju po deset mjeseci. Na upit M. Fičora 
ima li Društvo po zakonu prednost u pružanju predmetne usluge, V. Car Prijić odgovorila kako su po 
prijašnjem zakonu jedinice lokalne samouprave imale mogućnost pružanje usluge povjeriti javnom 
isporučitelju ili raspisati natječaj za dodjelu koncesije, dok je sada to obveza Društva kao javnog 
isporučitelja. 
 
Direktor Društva zaključno je napomenuo kako u 2019. godini zbog dugog postupka javne nabave nisu 
nabavljeni vodomjeri u vrijednosti dva milijuna kn te kako su isti nabavljeni pred dva mjeseca, pa u tom 
smislu rezultat nije realan. 
 
Kako se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Poslovno i 
financijsko izvješće Društva za 2019. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. 
godinu. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su izvješća jednoglasno prihvaćena te 
se donose  
 

ODLUKA broj 102 
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu i upućuje 
Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
 

ODLUKA broj 103 
Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj 
i ostalih izvora financiranja za 2019. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
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ODLUKA broj 104 
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu. 

Točka I. 
Uprava Društva je, sukladno važećim propisima, sastavila za 2019. 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 2019. godinu u 
kojem je iskazana svota dobitka  prije oporezivanja u iznosu od 2.997.751,37 kn i nakon oporezivanja  
u iznosu od  2.801.190,93 kn. 
Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 
1.589.377.602,76 kn. 
 
Točka III. 
Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuju se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
 

ODLUKA broj 105 
Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o rasporedu dobiti nakon oporezivanja za 2019. 
godinu, na sljedeći način: 
- Za pokriće gubitka iz prethodnih godina 2.801.190,93 kn. 
 

ODLUKA broj 107 
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu i upućuje Skupštini Društva na 
razmatranje i odlučivanje. 
 
 
Ad. 4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu 
 
Kristina Grivičić, ovlašteni revizor iz revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, navela je 
kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja Društva koji obuhvaćaju izvještaj o 
financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2019., račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj 
sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu 
godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika. 
Odgovornost je revizora izraziti mišljenje, dok uprava izrađuje i prezentira izvješće. HLB INŽENJERSKI 
BIRO d.o.o. pet godina u kontinuitetu radi reviziju financijskih izvještaja Društva, pri čemu je bilo 
situacija koje su rješavane u hodu, a ostao je problem evidentiranja komunalnih vodnih građevina koji 
je osnova za mišljenje s rezervom. Dok se ne provede postupak usklađivanja GIS baze s 
knjigovodstvenim evidencijama, Društvo neće moći udovoljiti zahtjevima Zakona o računovodstvu i 
standardima 16 i 36. Godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 
31. prosinca 2019., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu 
sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu. 
 
Nakon što se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu. 
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Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su izvješće jednoglasno prihvaćena te 
se donosi  
 

ODLUKA broj 106 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu tvrtke HLB 
Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje. 
 
 
Ad. 6. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru 
vođenja poslova Društva u 2019. godini 
Ad. 7. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora izvijestio je članove kako su u 2019. godini održali ukupno četrnaest 
sjednica na kojima su donesene 43 odluke. Nadzorni odbor dao je niz suglasnosti te donio odluke o 
raznim meritumima. Članovima Nadzornog odbora skrenuo je pažnju kako donošenjem izvješća 
Nadzorni odbor jamči da je uprava Društva vodila poslove društva u 2019. godini u skladu sa zakonom 
i aktima društva te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu. Na upit člana Nadzornog odbora M. Fičora 
koliko je efektivno održano sjednica, predsjednik Nadzornog odbora odgovorio je kako je šest sjednica 
održano redovnim putem, a osam elektronskim. 
 
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće 
Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova 
Društva u 2019. godini i Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 
2019. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da su izvješća jednoglasno prihvaćena te 
se donose 
 

ODLUKA broj 108 
Donosi se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.  
Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke. 
 

ODLUKA broj 108 
Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu i podnosi Skupštini Društva na 
razmatranje i odlučivanje. 
Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke. 
 
Prije prelaska na iduću točku, Predsjednik Nadzornog odbora predložio je da Nadzorni odbor donese 
zaključak kako će u slučaju njegove spriječenosti, sjednici Skupštine na kojoj će biti podnesena izvješća 
Nadzornog odbora prisustvovati njegov zamjenik Ivica Peranić.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno donesen 
 

ZAKLJUČAK 
Utvrđuje se da će u slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora Ante Mađerića izvještaje o 
rezultatima nadzora i radu Nadzornog odbora na sjednici Skupštine Društva podnijeti zamjenik 
predsjednika Nadzornog odbora Ivica Peranić. 
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Ad. 8. Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u razdoblju I – III 2020 
 
Direktor Društva izvijestio je članove Nadzornog odbora kako je u djelatnosti vodoopskrbe ostvarena 
količina isporučene vode u I-III 2020. godine iznosi 2.984.305 m3 i veća je od prošle godine za 8,8 %. Do 
pada u isporuci je došlo kod Ostalih poslovnih prostorija (KBC Mlaka). Od 1. siječnja 2020. godine 
Društvo ima novu kategoriju korisnika Posebne poslovne prostorije s isporukom vode iznad 2 milijuna 
m3 godišnje. U periodu I-III 2020. isporučeno je 370.526 m3. Prosječan broj korisnika je 86.696. 
 
U djelatnosti odvodnje ostvarena usluga skupljanja I otpadnih voda iznosi 1.794.959 m3. Ostvarena 
usluga skupljanja II otpadnih voda obračunava se od 1. travnja 2019. godine i iznosi 508.471 m3. Usluga 
pročišćavanja otpadnih voda obračunava se na ukupnu količinu skupljanje otpadne vode i iznosi 
2.303.430 m3 te je ostvarenje veće u odnosu na prošlu godinu za 23,3 %. Prosječan broj korisnika usluge 
skupljanja I je 62.112, skupljanja II 15.992 i pročišćavanja 78.105. 
 
Društvo i nakon primjene novog načina obračuna prati stvarno prikupljene količine otpadne vode iz 
septičkih jama. U prvom kvartalu prethodne godine prikupljeno je 2.002,0 m3, a tekuće godine 6.187,5 
m3, odnosno tri puta više. Na F-stanici koja se nalazi u sklopu UPOV-a Delta prikupljeno je 57,3 % više 
otpadne vode u odnosu na prošlu godinu. 
 
U pogledu broja radnika, Društvo je na dan 31. ožujka 2020. godine zapošljavalo 314 radnika, a 
prosječan broj radnika na bazi sata rada (prosječan broj plaća na teret Društva) u periodu I-III 2020. 
iznosi 306,7. 
 
U pogledu financijskog rezultata, Društvo je završilo razdoblje I-III 2020. s pozitivnim financijskim 
rezultatom od 888.258,12 kn. 
 
Ukupni prihodi iznose 31.290.922,64 kn i veći su odnosu na isti period prošle godine za 20,5 %. Na 
povećanje prihoda od vodnih usluga utjecala je primjena novog te prodaja većih količina vode za INA-
u Urinj od 1. siječnja 2020. godine. 
 
Ukupni rashodi 30.402.664,52 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,9 %. 
 
U periodu I-III 2020. trošak subvencije na teret Društva iznose od 178.360,68 kn. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu te postavio pitanje zašto je manji obujam 
kod usluge skupljanja I otpadnih voda te zašto su manju prihodi, je li zbog epidemije ili drugih razloga. 
 
Samostalni referent plana i kontrolinga Irena Vukosavljević odgovorila je kako je pala prodaja vode 
KBC-u Rijeka, a posljedično i usluga javne odvodnje. Direktor Društva nadovezao se i pojasnio kako, 
dok INA rafinerija nafte preuzima veće količine, isto se ne održaava na odvodnju jer imaju vlastiti sustav 
odvodnje. U pogledu prihoda, naveo je kako je u ovom razdoblju uvijek lošiji rezultat jer je manja 
prodaja vode, a plaće ostaju iste. Najveća se odstupanja očekuju u srpnju i kolovozu, uz napomenu 
kako je prethodne godine u normalnim uvjetima isporuka vode bila manja. Dodao je kako se 
predviđeno okrupnjivanje javnih isporučitelja prolongira za godinu dana. 
 
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvještaj 
o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u razdoblju I – III 2020. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je informacija o izvještaju jednoglasno 
prihvaćena te se donosi 
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ODLUKA broj 110 
Prihvaća se informacija o Izvještaju o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje I – 
III 2019. godine. 
 
 
U 15,38 sati sjednicu je napustila ovlaštena revizorica Kristina Grivičić. 
 
 
Ad. 9. Izmjena Priloga I. Pravilnika o radu - Organizacijska struktura i Priloga II. - Sistematizacija 
radnih mjesta 
 
Predsjednik Nadzornog odbora izvijestio je članove kako se radi o korekciji koeficijenata složenosti 
radnih mjesta koja je dogovarana prethodne godine između njega i uprave Društva. Cilj je podići 
koeficijente radnih mjesta najnižih koeficijenata složenosti na način da se ne naruši struktura 
koeficijenata. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu. 
 
Na upit člana Nadzornog odbora I. Jovića postoji li radno mjesto čistačica, odgovoreno je kako postoji, 
no nitko nije zaposlen na navedenom radnom mjestu. 
 
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje izmjenu 
Priloga I. Pravilnika o radu - Organizacijska struktura i Priloga II. - Sistematizacija radnih mjesta. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je izmjena jednoglasno prihvaćena te 
se donosi 
 

ODLUKA broj 111 
Daje se suglasnost na izmjenu Priloga I. Pravilnika o radu - Organizacijska struktura i Priloga II. - 
Sistematizacija radnih mjesta. 
 
 
Ad. 10. Sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premađuje 1 (jedan) milijun kuna 

10.1. Građenje na zamjeni tlačnog cjevovoda CS Dobra-Dobrica – vodoopskrba, evidencijski 
broj nabave: MV 14/2020 
10.2. Okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori o javnoj nabavi za nabavu naftnih derivata i maziva na 
benzinskim postajama za razdoblje od 4 godine, evidencijski broj nabave: VV 04/2020 

 
Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova V. Car Prijić izvijestila je članove Nadzornog 
odbora kako je proveden otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora 
za građenje na zamjeni tlačnog cjevovoda CS Dobra-Dobrica – vodoopskrba. U postupku su zaprimljene 
dvije ponude te je na temelju kriterija jamstvenog skuplja ponuda dobila 97,5 bodova naspram drugoj 
ponudi koja je dobila 96,5 bodova. 
 
Na upit predsjednika Nadzornog odbora znaju li ponuditelji unaprijed broj bodova koji mogu dobiti, 
odgovorila je potvrdno te pojasnila kako je uz cijenu kriterij za odabir ponude bio jamstveni rok, s time 
da je minimalni jamstveni rok dvije godine, dok ponude u kojima je iskazan dulji jamstveni rok ostvaruju 
unaprijed određeni broj bodova, i to 3 boda za jamstveni rok tri godine, 6 bodova za jamstveni rok 
četiri godine i 10 bodova za jamstveni rok pet godina. U pogledu kriterija cijene, broj bodova izračunava 
se prema unaprijed određenoj formuli na način da se najniža cijene ponude podijeli s cijenom ponude 
i pomnoži s 90, što je maksimalni broj bodova za najnižu iskazanu cijenu ponude bez PDV-a. 
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Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova dalje je navela kako je proveden otvoreni 
postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za isporuku naftnih 
derivata i maziva na benzinskim postajama za razdoblje od četiri godine. U predmetnom postupku 
zaprimljena je jedna ponuda s 25% nižom cijenom od procijenjene vrijednosti nabave. Kriteriji su bili 
cijena ponude i broj benzinskih stanica. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora Društva otvorio je raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje sklapanje pravnih 
poslova čija vrijednost premašuje 1 (jedan) milijun kuna. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na 
sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premađuje 1 (jedan) milijun kuna te se donose 
 

ODLUKA broj 112 
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za građenje na zamjeni tlačnog cjevovoda CS Dobra-Dobrica – 
vodoopskrba, ur. broj 2020/JN-46/10. 
 

ODLUKA broj 113 
Daje se suglasnost na 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. 
 
 
Ad. 9. Razno 
 
Načelno je dogovoreno kako će se radi davanja suglasnosti na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 
premađuje 1 (jedan) milijun kuna za okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog 
subjekta radi utvrđenja uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za nabavu električne energije za razdoblje 
od dvije godine te okvirni sporazum između Naručitelja i jednog gospodarskog subjekta radi utvrđenja 
uvjeta pod kojim se sklapaju ugovori za građenje u naselju Melnice II b dio građevine – vodoopskrba 
za razdoblje od tri godine, održati elektronska sjednica, termin koje će se naknadno dogovoriti. 
 
Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je sjednicu. 
 
 
Dovršeno 16. lipnja 2020. godine u 15,50 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Iva Brkarić, samostalni referent pravnih poslova                                  
                                     

Predsjednik Nadzornog odbora Društva: 
Ante Mađerić 

 


