
  
 
 
  
 
 
 

Z A P I S N I K 
s 4. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, održane 9. ožujka 2022. 
godine u upravnoj zgradi Zvir na adresi u Rijeci, Vodovodna 30, sala za sastanke. 
 
Započeto u 12,00 sati. 
 
Prisutni članovi Nadzornog odbora: 
dr.sc. Danko Holjević, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik Nadzornog odbora 
dr.sc. Robert Maršanić, predstavnik Općine Jelenje, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora 
Nedeljko Tomić, predstavnik Grada Rijeke, član 
Ivica Peranić, predstavnik Grada Kastva, član 
Luka Pajić, predstavnik radnika Društva, član 
 
Ostali prisutni: 
Andrej Marochini, direktor 
Dejan Sablić, rukovoditelj Sektora ekonomskih poslova 
Jasna Knez, pomoćnik rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova 
Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
 
Zapisničar:  
Iva Brkarić, pomoćnik rukovoditelja Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
 
 
Predsjednik Nadzornog odbora dr.sc. Danko Holjević otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne te 
utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora. 
 
Predložen je sljedeći  
 
DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora održane 26. siječnja 2022. godine 
2. Izmjene Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu  
3. Plan nabave KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu  
4. Gubici vode u vodoopskrbnom sustavu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
5. Zahtjev Društva Energo d.o.o. 
6. Razno 
 
 
Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora održane 26. siječnja 2022. godine 
 
Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove odbora da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik 
s 3. sjednice Nadzornog odbora održane 26. siječnja 2022. godine. 
 
Član Nadzornog odbora Ivica Peranić ukazao je da se na nekoliko mjesta u zapisniku uz njegovo ime 
pogrešno navodi da je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. 
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Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje zapisnik 
s 3. sjednice Nadzornog odbora uz naputak da se isti ispravi sukladno danoj primjedbi.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je zapisnik s danom primjedbom 
jednoglasno prihvaćen te se donosi 
 

ODLUKA broj 19 
Verificira se zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora održane 26. siječnja 2022. godine. 
 
 
Ad. 2. Izmjene Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu 
 
Direktor Društva pozdravio je članove Nadzornog odbora te izvijestio kako se izmjenama Plana 
poslovanja za 2022. godinu pristupilo zbog sklapanja novog Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje od 
1. siječnja 2022. godine, a kojim je povećana cijena sata rada na 17,00 kn te su proširena prava radnika 
na dodatke na plaću. Uslijed navedenih izmjena Plana ukupni prihodi, rashodi i financijski rezultat 
ostaju nepromijenjeni, a izmjena je izvršena u strukturi rashoda na način da se trošak Amortizacije 
umanjuje za 2.000.000 kn koji iznos se prenosi na Troškove osoblja, a trošak Vrijednosnog usklađenja 
se umanjuje za 1.400.000 kn, od čega se 1.000.000 kn prenosi na Troškove osoblja, a 400.000 kn na 
grupu Ostali troškovi, stavku Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru. 
 
Predsjednik Nadzornog otvorio je raspravu te naglasio kako su ove izmjene izvanredna okolnost, s 
obzirom na kolektivno pregovaranje, intencija kojeg je od strane uprave bila povećati prava radnika, 
ali na način da se ne ugrozi poslovanje Društva, te upozorio kako inače izmjene Plana poslovanja ne bi 
trebalo raditi često i ovako rano. Na njegov upit, rukovoditelj Sektora ekonomskih poslova Dejan Sablić 
naveo je kako je plan moguć, kako u okvirima trenutno stabilnih prihoda i rashoda predložena 
preraspodjela nije sporna, no ono što jest sporno je rast cijena energenata, prije svega električne 
energije, što će moguće biti predmet idućeg rebalansa kroz par mjeseci. 
 
Direktor Društva nadovezao se na temu poskupljenja električne energije te naveo kako je od trenutnog 
dobavljača GEN-I Hrvatska d.o.o. dobivena informacija kako bi u ovom trenutku cijena ponude prema 
potrošnji Društva za dvije godine iznosila 70 milijuna kn, uz savjet kako bi uputno bilo s nabavom 
počekati do svibnja 2022. godine. Trenutno je na snazi dvogodišnji okvirni sporazum vrijednosti 13.8 
milijuna kn, koji ističe 1. srpnja.  
 
Na informaciju kako pojedini opskrbljivači poput E.ON Energija d.o.o. i GEN-I Hrvatska d.o.o. trenuto 
imaju i zabranu sklapanja ugovora, Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car 
Prijić pojasnila je mogućnost zajamčene opskrbe električnom energijom koju uslugu pruža HEP 
ELEKTRA d.o.o. krajnjem kupcu koji pod određenim okolnostima ostane bez opskrbljivača, primjerice 
u slučaju da u Društvu važiti prestane postojeći ugovor, a ponude u javnom natječaju pređu 
procijenjenu vrijednost. 
 
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Presjednik Nadzornog otvorio predložio je da se prihvate 
Izmjene Plana poslovanja, ali i zaduži uprava Društva da napravi projekciju potencijalnog troška koji će 
nastati kao posljedica povećanja cijene energenata i troškova pumpanja vode s izvora te istraži 
mogućnosti usluge zajamčene opskrbe električnom energijom. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na 
Izmjene Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu te se donosi 
 

ODLUKA broj 20 
Daje se suglasnost na Izmjene Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu. 
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ZAKLJUČAK 
Zadužuje se uprava Društva da da napravi projekciju potencijalnog troška koji će nastati kao posljedica 
povećanja cijene energenata i troškova pumpanja vode s izvora te istraži mogućnosti usluge zajamčene 
opskrbe električnom energijom 
 
 
Ad. 3. Plan nabave KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu 
 
Direktor Društva izvijestio je članove Nadzornog odbora kako je Društvo, kao naručitelj u smislu Zakona 
o javnoj nabavi, obvezan donijeti plan nabave za poslovnu godinu u kojem se navode svi predmeti 
nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna te ga ažurirati prema potrebi. Slijedom 
navedenog, donijeti su Plan nabave za poslovnu godinu 2022. te Plan nabave za jednostavnu nabavu 
za 2022. i isti su usklađeni s Planom poslovanja za 2022. godinu. Iako nije obveza prema Zakonu o 
javnoj nabavi, Plan nabave i Plan nabave za jednostavnu nabavu za 2022. objavljuju se na internetskim 
stranicama Društva. 
 
Predsjednik Nadzornog otvorio je raspravu i ukazao kako na pojedinim mjestima ima prostora za 
poboljšanje, primjerice na način da se objedine pojedini predmeti nabave, poput usluga nadzora i 
materijala, te s druge strane razdvoje predmeti nabave koji uključuju i nabavu radova i usluge nadzora.  
 
U odnosu na posljednje, rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova pojasnila je kako Plan 
nabave prati Plan poslovanja, pa ako su u Planu poslovanja građenje i usluge nadzora navedeni kao 
zajednička investicija, kao takvi se prenose u plan nabave, ali se kasnije razdvoje u odvojene postupke. 
U odnosu na prijedlog objedinjavanja pojedinih predmeta nabave, pojasnila je kako je Državna revizija 
svojevremeno tražila da se napusti praksa dijeljenja predmeta nabave na velik broj grupa te da se isti 
razdvoje, a u svrhu kasnijeg lakšeg praćenja.  
 
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Presjednik Nadzornog odbora predložio je da se prihvati 
informacija o Planu nabave, uz vođenje računa o danim sugestijama za ubuduće.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena informacija 
o Planu nabave KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu te se donosi 
 

ODLUKA broj 21 
Prihvaća se informacija o planu nabave KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2022. godinu. 
 
 
Ad. 4. Gubici vode u vodoopskrbnom sustavu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
 
Direktor Društva izvijestio je članove Nadzornog odbora kao je rješavanje problema neodrživih količina 
vodnih gubitaka prioritet svjetskih i nacionalnih isporučitelja vodnih usluga te je učinkovito i dugoročno 
upravljanje vodoopskrbnim sustavom uz maksimalno smanjenje gubitaka već godinama jedan od 
glavnih ciljeva Društva koje je među prvima u Republici Hrvatskoj započelo s uvođenjem sustava 
daljinskog nadzora stanja u vodoopskrbnoj mreži, što podrazumijeva stavljanje mjerača tlaka prije i 
poslije vodosprema tako da pad tlaka ukazuje na puknuće.   
 
Kako bi se gubici u vodoopskrbnom sustavu čija duljina iznosi više od 1000 kilometara sveli na najmanju 
moguću mjeru, sustavno se ulaže u najsuvremeniju tehničku opremu i edukaciju stručnog osoblja. Od 
2018. godine Društvo je korisnik Programa smanjenja gubitaka koji sufinanciraju Hrvatske vode, u 
sklopu čega je poduzeto niz aktivnosti, a u provedbi je ili skorašnjem planu realizacije veliki broj 
investicija kojima će se zamijeniti postojeći i/ili izgraditi novi dijelovi distributivne mreže. Smanjenju 
vodnih gubitaka doprinijeti će i provedba projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na 
području aglomeracije Rijeka“.  
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Sukladno ugovornoj obvezi s Hrvatskim vodama, Društvo je dužno voditi podatke o zahvaćenim i 
naplaćenim količinama vode, odnos kojih je iskazan kao vodni gubitak, što nije realno stanje jer ne 
prikazuje količinu vode utrošene za održavanje sustava, odnosno količinu vode koja se redovito koristi 
za ispiranje izvorišta, cjevovoda i lokacija s malom potrošnjom vode, plansko pranje i dezinfekciju 
vodosprema te vodoopskrbne mreže, potrošnju vode i ispiranje za potrebe uzorkovanja vode u 
internom laboratoriju Društva, zatim količinu istekle vode prilikom izgradnje novih vodovodnih 
ogranaka i cjevovoda te dopuštena odstupanja u evidenciji vodomjera.  
 
Najčešći uzroci gubitaka su velik broj puknuća ALKATEN priključaka, činjenica da je 30% vodoopskrbne 
mreže izgrađeno je od lijevano željeznih cijevi koje često na spojevima propuštaju, a 22% mreže 
izgrađeno od PVC materijala koji nerijetko puca, visok tlak u vodoopskrbnoj mreži te izostanak 
pouzdanog načina mjerenja količine vode utrošene na održavanje sustava. 
 
S namjerom daljnjeg uspješnog smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu i dugoročnog 
održivog upravljanja vodnom infrastrukturom, u idućem je razdoblju planirana sustavna zamjena starih 
i dotrajalih cjevovoda i prateće opreme, prioritetan popravak utvrđenog gubitka u roku od tri dana, 
povećanje angažmana stručnog osoblja za pronalaženje gubitaka, vođenje detaljne evidencije količina 
vode utrošenih za aktivnosti na kojima se voda svrhovito troši te dodatna analiza količina fakturirane 
vode. Ostale aktivnosti na smanjenju gubitaka odnose se na nabavu i ugradnju mjerno regulacijske 
opreme i uređaja za traženje vodnih gubitaka.  
 
Provedbom planiranih mjera očekuje se smanjenje neprihodovane količine vode, odnosno vodnih 
gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Društva na 25%, odnosno na oko 6.000.000 m³ do kraja 2023. 
godine. Direktor Društva zaključno je naveo kako je stupanje na snagu zakona kojim bi se uređivali 
gubici planiran za 1. siječnja 2023. godine, uz napomenu kako je predloženo njegovo prolongiranje.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. 
 
Član Nadzornog odbora Nedeljko Tomić naveo je kako su gubici vode oduvijek predmet rasprave u 
Društvu, ali i kako ranije nisu bila glavna tema, iako danas ima velikih pomaka.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora istaknuo je kako je nužno čim prije kvantificirati vodu koja se koristi za 
funkcioniranje sustava, poput ispiranja cjevovoda, kako bi se napravila razlika u odnosu na stvarne 
gubitke u mreži. Predložio je da se prihvati informacija o gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu uz 
napomenu kako informacija predstavlja prvi korak te je potrebno nastaviti raditi na načinima 
rješavanja i ulaganjima u problematiku.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćena informacija 
o gubicima vode te se donosi 
 

ODLUKA broj 22 
Prihvaća se informacija o gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. 
 
 
Ad. 5. Zahtjev Društva Energo d.o.o. 
 
Direktor Društva izvijestio je članove Nadzornog odbora kako su 25. ožujka 2019. godine Društvo kao 
davatelj pozajmice i ENERGO d.o.o. kao primatelj pozjamice sklopili Ugovor o obročnoj otplati duga 
kojim se ENERGO d.o.o. obvezao dug s osnova glavnice i dospjelih kamata u ukupnom iznosu od 
5.683.721,51 kn vratiti u 58 jednakih mjesečnih obroka od po 106.111,12 kn. 2. veljače 2021. godine 
je na zahtjev Primatelja pozajmice sklopljen Dodatak I. Ugovoru kojim je ugovorena otplata preostalog 
dijela dugovanja u 80 mjesečnih obroka uz primjenu kamatne stope koja se primjenjuje na zajmove 
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između povezanih osoba za 2021. godinu u visini od 3% godišnje. Sklapanje ugovora i dodatka I. 
odobreni su odlukama Nadzornog odbora od 19. ožujka 2019. i 1. veljače 2021. godine.  
 
19. siječnja 2022. godine zaprimljen je zahtjev društva ENERGO d.o.o. za potpisivanje dodatka Ugovoru 
o obročnoj otplati duga kojim je predložena otplata trenutnog duga u 68 mjesečnih obroka te primjena 
nove kamatne stope na zajmove između povezanih osoba koja za 2022. godinu iznosi 2,68%. 25. 
siječnja donijeta je odluka kojom se prihvaća zahtjev društva ENERGO d.o.o. Prva i jedina uplata po 
predloženoj dinamici izvršena je 28. siječnja 2022. godine, uz napomenu Direktora Društva kako obrok 
za veljaču nije podmiren te kako, osim ovog, dug društva ENERGO d.o.o. za zakupninu i režijske 
troškove iznosi 600 tisuća kn.  
 
Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova Jasna Knez pojasnila je kako pozajmice, koje su 
u jednom trenutku ukupno iznosile sedam milijuna kn, datiraju iz 2009. godine, kako je s vremenom 
postignuta regularnost u otplati na način da se dug ipak mjesečno smanjuje te kako postoje sredstva 
osiguranja, pa se u slučaju nevraćanja dugovanja, može pokrenuti prisilna naplata.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. 
 
Na upit člana Nadzornog odbora Roberta Maršanića što u slučaju da društvo ENERGO d.o.o. promijeni 
vlasnika, rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova pojasnila je kako je u tom slučaju Društvo 
osigurano s obzirom na to da bi eventualni novi vlasnik bio pravni sljednik dužnika u odnosu na ugovor 
o obročnoj otplati. Na upit postoji li sredstvo osiguranja, odgovorila je kako je po potpisu ugovora 
predana bjanko zadužnica na iznos do 500 tisuća kn.   
 
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Presjednik Nadzornog otvorio predložio je da se da suglasnost 
na odluku Društva kojom se prihvaća zahtjev društva ENERGO d.o.o., uz naglasak da se vodi računa da 
je Društvo odgovarajuće osigurano u slučaju eventualnih promjena u vlasništvu nad društvom ENERGO 
d.o.o., kao i da se pojača sredstvo osiguranja naplate.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost te se 
donosi 
 

ODLUKA broj 23 
Daje se suglasnost na odluku Društva od 25. siječnja 2022. godine kojom se prihvaća zahtjev društva 
Energo d.o.o. za sklapanje dodatka Ugovoru o obročnoj otplati duga od 25. ožujka 2019. godine. 
 
 
Ad. 6. Razno 
 
Predsjednik Nadzornog odbora zamolio je Direktora Društva da članovima Nadzornog odbora iznese 
informaciju o aktivnostima na okrupnjavanju javnih isporučitelja i projektu aglomeracija Rijeka.  
 
Direktor Društva izvijestio je članove Nadzornog odbora kako je održan prvi sastanak s predstavnicima 
svih postojećih javnih isporučitelja s uslužnog područja 25. VODE VRBOVSKO d.o.o. donijele su odluku 
o pripajanju, KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. planira održavanje sjednice nadzornog odbora 
i skupštine u narednih 14 dana, KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica nema suglasnost vlasnika, ali će pokušati 
organizirati skupštinu i vlasnicima objasniti benefite udruživanja, dok su LIBURNIJSKE VODE d.o.o. 
podnijele ustavnu tužbu.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora dodao je kako su odgovorne osobe postojećih javnih isporučitelja 
dobile informaciju kako je potrebno sazvati nadzorne odbore i skupštine, te kako, u slučaju da ne 
donesu odluke o pripajanju, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao preuzimatelj mora poduzeti 
daljnje korake sukladno zakonu.  
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U odnosu na projekt aglomeracija Rijeka, Direktor Društva naveo je kako je 11. studenoga 2021. godine 
Nadzorni odbor dao suglasnost na Odluku o odabiru za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda aglomeracije Rijeka. Odluka je donijeta na temelju rada stručnog povjerenstva od devet članova 
koje je jednoglasno odlučilo da se može ići na potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem iz Kine. 
 
22. prosinca putem Hrvatskih voda dobivena je anonimna prijava protiv odabranog ponuditelja u kojoj 
se navodi kako je odabrani ponuditelj lažirao jednu referencu. Na traženje društva, odabrani ponuditelj 
je potvrdio da je referenca zaista i odrađena. 29. siječnja 2022. godine anonimna prijava dobivena je i 
putem Ministarstva te je ponovno zatražena provjera i potvrđena referenca. 25. veljače od strane 
Hrvatskih voda dobiven je prijedlog za određivanje privremene mjere obustave plaćanja po ugovoru 
za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, bez daljnjeg obrazloženja. 4. ožujka odvjetnički ured je u ime 
Društva uputio dopis ministru Ćoriću, ministrici Tramišak i direktoru Hrvatskih voda, s pozivom da daju 
obrazloženje predložene mjere, s obzirom na to da se još nije dogodila situacija da se na temelju 
anonimne prijave određuje privremena mjera, na koji dopis još nije zaprimljen odgovor. U 
međuvremenu je zatražano da sporna potvrda dođe putem kineskog veleposlanstva, te se ista očekuje.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora nadovezao se i pojasnio kako su Hrvatske vode dualna osoba, odnosno 
s jedne strane hrvatska agencija za upravljanje vodama, a s druge strane posredničko tijelo Europske 
unije razine 2, u ulozi kojeg su sudjelovale u određivanje mjere.  
 
 
Kako se nakon kratke rasprave više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je 
sjednicu. 
 
 
Dovršeno 9. ožujka 2022. godine u 13,49 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Iva Brkarić  
 
                                    

Predsjednik Nadzornog odbora Društva: 
dr.sc. Danko Holjević 

 


