
  
 
 
  
 
 
 

Z A P I S N I K 
s 5. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, održane 26. travnja 
2022. godine u upravnoj zgradi Delta na adresi u Rijeci, Delta 3, 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 
Luka Pajić, predstavnik radnika Društva, član 
 
Ostali prisutni: 
Andrej Marochini, direktor 
Vlatka Car Prijić, rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
Alen Miličević, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka 
 
Zapisničar:  
Iva Brkarić, pomoćnik rukovoditelja Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
 
 
Predsjednik Nadzornog odbora dr.sc. Danko Holjević otvorio je sjednicu i prisutne obavijestio kako je 
član nadzornog odbora Ivica Peranić ispričao svoj nedolazak.  S tim u vezi, predsjednik Nadzornnog 
odbora zamolio je da se ubuduće omogući održavanje tzv. hibridnih sjednica, odnosno da se odsutnim 
članovima omogući sudjelovanje na daljinu. 
 
Nakon što je utvrđeno kako je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Nadzornog odbora, predložen 
je sljedeći  
 
DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora održane 9. ožujka 2022. godine 
2. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna - Izvođenje strojarskih i elektromehaničarskih radova na održavanju, 
servisiranju i zamjeni dotrajalih elemenata periodičnih pregleda opreme objekata odvodnje na 
teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, evidencijski broj nabave MV 03/2022 
3. Izvještaj o financiranju EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području 
aglomeracije Rijeka“ 
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora održane 9. ožujka 2022. godine 
 
Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove odbora da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik 
s 4. sjednice Nadzornog odbora održane 9. ožujka 2022. godine. 
 
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje zapisnik.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je zapisnik jednoglasno prihvaćen te se 
donosi 
 

ODLUKA broj 24 
Verificira se zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora održane 9. ožujka 2022. godine. 
 
 
Ad. 2. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna - Izvođenje strojarskih i elektromehaničarskih radova na održavanju, 
servisiranju i zamjeni dotrajalih elemenata periodičnih pregleda opreme objekata odvodnje na 
teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja, evidencijski broj nabave MV 03/2022 
 
Direktor Društva izvijestio je članove Nadzornog odbora kako predmet nabave uz izvođenje strojarskih 
i elektromehaničarskih radova na održavanju obuhvaća i intervenciju gospodarskih subjekata u slučaju 
potrebe, odnosno prilikom kvara opreme na objektima kada je potrebno hitno pristupiti sanaciji, a sve 
da bi se spriječila mogućnost zagađenja okoliša, zdravstvene ugroze ili ekološkog incidenta. 
Procijenjena vrijednost nabave je 4.400.000,00 kn bez PDV-a, nabava i financiranje predviđeni su 
Planom poslovanja za 2022. i 2023. godinu, a izvor financiranja su sredstva Društva. Ponuda odabranog 
ponuditelja TEHNOMEHANIKA d.o.o. prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena je kao ekonomski 
najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi, a cijena ponude 
bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 4.196.259,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost 5.245.323,75 
kn. Članovima Nadzornog odbora predložio je dati suglasnost na odluku o odabiru. 
 
Predsjednik Nadzornog otvorio je raspravu te upitao jesu li prethodno sklapani takvi ugovori te, ukoliko 
da, ima li razlike u cijeni, na koji način se radovi obračunavaju i jesu li prethodni ugovori u cijelosti 
konzumirani. Iznio je mišljenje kako smatra da bi pojedine radove mogli odraditi i radnici Društva 
kojima u opisu radnog mjesta stoji obavljanje poslova strojarskog i elektro održavanja.  
 
Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić odgovorila je kako su već sklapani 
takvi ugovori te kako nema razlike u cijeni, koja u prosjeku iznosi dva milijuna kn godišnje. Radovi se 
obračunavaju po izlasku, odnosno na temelju stvarno obavljenih radova i prema jediničnim cijenama 
iz troškovnika koji je sastavni dio ugovora. Ugovori su konzumirani barem 85%. Pojasnila je kako dio 
sustava, koji obuhvaća velik broj objekata i kilometara mreže, održavaju radnici Društva, no dio iziskuje 
angažman vanjskih subjekata, te bi za detaljan odgovor trebalo napraviti analizu. 
 
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednik Nadzornog odbora predložio je da se da suglasnost na 
odluku o odabiru, uz napomenu da se napravi analiza financijskih efekata u odnosu na raspoložive 
kapacitete i budućnost Društva (novi UPOV i dr.), kako za ovaj tako i za ostale ugovore za djelatnosti 
koje se povjeravaju vanjskim subjektima.  
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno dana suglasnost na 
odluku o odabiru te se donosi 
 

ODLUKA broj 25 
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za Okvirni sporazum za izvođenje strojarskih i 
elektromehaničarskih radova na održavanju, servisiranju i zamjeni dotrajalih elemenata periodičnih 
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pregleda opreme objekata odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja za razdoblje 
od dvije godine ur. broj 2022/JN-12/4. 

 
 
Ad. 3. Izvještaj o financiranju EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području 
aglomeracije Rijeka“ 
 
Predsjednik Nadzornog odbora pojasnio je kako je zamolio da se ova točka uvrsti u dnevni red s 
obzirom na izvjesne financijske rizike projekta te dao riječ koordinatoru za provedbu projekta 
aglomeracija Rijeka Alenu Miličeviću. 
 
Koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka obavijestio je članove Nadzornog odbora kako 
je za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda studijom predviđeno 605 milijuna kn te je 
prema ugovorenim iznosima za sad ušteda 80 milijuna kn. Za izgradnju sustava odvodnje, tzv. mrežu, 
predviđeno je 955 milijuna, do sada je ugovoreno 425 milijuna kn. Studija je rađena na bazi EBRD 
investicija koje su se izvodile 2014.-2015. godine. Primjera radi, kada su se izvodile EBRD investicije, m3 
rova koštao je 70,00-80,00 kn, a sada prema ugovorenome 150,00 kn do 200,00 kn. Kada se uzme u 
obzir ušteda na uređaju, može se realizirati još 610 milijuna kn što je dostatno za tri grupe radova te 
radove u Adamićevoj ulici, dok bi dvije grupe radova ostale nepokrivene. Drugim riječima, nedostajati 
će oko 400 milijuna kn, odnosno prema sadašnjim ponudama prekoračenje je minimalno 50%, pri čemu 
u taj iznos nisu uključeni eventualni dodatni zahtjevi izvođača.  
 
Naglasio je kako je prilikom ugovaranja grupa radova za proširenja Rijeka i Viškovo napravljena analiza 
cijena po m2 cijevi i usporedba s ostalim cijenama na jadranskom području te je utvrđeno kako su 
ugovorene jedinične cijene unutar tih cijena. Direktor Društva nadovezao se i pojasnio kako 
posrednička tijela više ne pitaju za koliko je posto ponuđena, odnosno ugovorena cijena premašila 
procijenjenu već koje su jedinične cijene te, ukoliko su iste validne u odnosu na druge cijene, dopuštaju 
prekoračenja.  
 
Na upit predsjednika Nadzornog odbora kakav će utjecaj imati činjenica da Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava ističe 31. prosinca 2023. godine, dok su rokovi za izvođenje radova primjerice 
66 mjeseci, dakle prelaze okvire Ugovora, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka 
pojasnio je kako, ako se do kraja 2023. godine ne ispune indikatori, nema pokrića. Osnovni je indikator 
postizanje funkcije pročišćavanja, odnosno izgradnja uređaja, dok je drugi indikator da funkcija 
pročišćavanja postoji, ali nije izgrađen pojedini dio sustava. S postojećim sustavom Društvo je na 75% 
priključenosti što bi značilo da rad uređaja, pod uvjetom da je isti izgrađen, nije upitan. 
Dokumentacijom o nabavi propisano je da uređaj mora moći raditi na 60-100 %.  
 
Član Nadzornog odbora Nedeljko Tomić pohvalio je inicijativu predsjednika Nadzornog odbora za 
uvrštenjem teme u dnevni red te dodao kako je Društvo bilo svjesno rizika koje nosi projekt, ali i kako 
je isti važan za daljnji razvoj poslovanja. Naglasio je kako je bitno u svakom trenutku imati računicu i 
istu moći pravdati prema posredničkim tijelima. Direktor Društva istaknuo je kako u projekt uložen 
maksimalni napor, a da je dokumentacija o nabavi u konačnici dobro pripremljena potvrđuje i činjenica 
da je većina žalbi u postupku javne nabave odbijena.  
 
Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao je kako je na temelju 
prezentiranog izvještaja o financiranju EU projekta utvrđeno kako postoje određeni financijski rizici, 
odnosno kako projekcije pokazuju da financijska sredstva iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 
neće biti dostatna za sve planirane radove, zatim kako svi parametri rokova ukazuju kako će se probiti 
rokovi vezani uz programsko razdoblje, ne samo za neugovorene već i u odnosu na ugovorene radove, 
te kako treba preispitati uspješnost očuvanja indikatora u odnosu na faznost projekta. 
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Predložio je prihvatiti izvještaj o financiranju EU projekta s naglaskom na nabrojane rizike i molbu 
prema upravi Društva da u narednom razdoblju izvijesti članove Nadzornog odbora o mogućim 
rješenjima tih rizika i projekcijama njihova rješavanja za budućnost. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je jednoglasno prihvaćen izvještaj o 
financiranju te se donosi 
 

ODLUKA broj 26 
Prihvaća se izvještaj o financiranju EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na 
području aglomeracije Rijeka“. 
 
 
Ad. 5. Razno 
 
Predsjednik Nadzornog odbora najavio je kako će se naredna sjednica Nadzornog odbora održati u 
svibnju. 
 
Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je sjednicu. 
 
 
Dovršeno 26. travnja 2022. godine u 13,15 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Iva Brkarić  
 
                                    

Predsjednik Nadzornog odbora Društva: 
dr.sc. Danko Holjević 

 


