
  
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 5. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održane elektronskim putem 28. siječnja 
2022. godine. 
 
Članovima Skupštine je na njihove adrese elektroničke pošte: 
 
Grad Rijeka:  gradonacelnik@rijeka.hr  
Grad Bakar:  gradonacelnik@bakar.hr  
Grad Kastav: matej.mostarac@kastav.hr     
Općina Viškovo: nacelnica@opcina-viskovo.hr  
Grad Kraljevica:  dalibor.candrlic@kraljevica.hr  
Općina Kostrena: kostrena@kostrena.hr     
Općina Čavle:  ivana@cavle.hr  
Općina Jelenje:  robert@jelenje.hr  
Općina Klana:  nacelnik@klana.hr  
 
27. siječnja 2022. godine 8,40 sati upućen poziv za održavanje sjednice s prijedlogom dnevnog reda te 
prateći materijal s prijedlogom odluke. 
 
U pozivu za sjednicu naznačeno je da će se sjednica održati elektronskim putem te da se mole članovi 
Skupštine da se po točkama dnevnog reda očituju, odnosno daju svoju suglasnost ili iskažu protivljenje 
najkasnije do ponedjeljka, 31. siječnja 2022. godine u 12,00 sati. 
 
Za sjednicu je predložen sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
1. Prihvaćanje pripajanja postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
Ad 1. Prihvaćanje pripajanja postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga 
 
Članovi Skupštine upućena je informacija kako je 8. siječnja 2022. godine na snagu stupila Uredba o 
uslužnim područjima (NN 147/21) kojom se uspostavljaju uslužna područja, određuju njihove granice i 
društvo preuzimatelj. Člankom 27. Uredbe propisano je kako uslužno područje 25 obuhvaća gradove 
Bakar, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Opatija, Rijeka i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, 
Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Viškovo 
u Primorsko-goranskoj županiji, a društvo preuzimatelj na uslužnom području je KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka. 
 
Stupanje na snagu Uredbe o uslužnim područjima znači da su, sukladno članku 88. Zakona o vodnim 
uslugama, svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području 25 dužni pripojiti se KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., a ono dužno prihvatiti pripajanje, u roku od šest mjeseci od dana 
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stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 8. srpnja 2022. godine. Neprihvaćanje pripajanja u skladu s 
člankom 88. označeno je kao prekršaj za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 
300.000,00 kn. 
 
Slijedom navedenog, a prije provedbe službenog postupka pripajanja, članovima Skupštine predloženo je 
da na temelju članka 19. Društvenog ugovora i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama donesu 
odluku kojom će se konstatirati kako KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., kao društvo preuzimatelj 
određen Uredbom o uslužnim područjima, prihvaća buduća pripajanja postojećih javnih isporučitelja na 
uslužnom području 25. 
 
Svoje suglasnosti članovi Skupštine dostavili su kako slijedi: 
 
Općina Klana,   putem elektronske pošte 27.1.2022. u 12,04 
Općina Jelenje,   putem elektronske pošte 28.1.2022. u 8,38 
Općina Viškovo, putem elektronske pošte 31.1.2022. u 9,26 
Općina Kostrena, putem elektronske pošte 31.1.2022. u 10,17 
Općina Čavle,  putem elektronske pošte 31.1.2022. u 11,15 
Grad Bakar,  putem elektronske pošte 31.1.2022. u 11,24 
Grad Kastav,  putem elektronske pošte 31.1.2022. u 11,25 
Grad Rijeka,  putem elektronske pošte 31.1.2022. u 11,40 
  
Član Skupštine Grad Kraljevica nije se očitovao. 
 
Nakon glasovanja utvrđuje se da je većinom glasova donesena  
 

ODLUKA broj 16 
 

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i 
odvodnju, Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278, kao društvo preuzimatelj određen Uredbom o uslužnim 
područjima (Narodne novine br. 147/2021; u daljnjem tekstu: Uredba), ovom odlukom utvrđuje kako 
prihvaća buduća pripajanja svih postojećih javnih isporučitelja na uslužnom području 25 kako je određeno 
Uredbom. 
 
  
Završeno 31. siječnja 2022. godine u 15,00 sati. 
 
Zapisničar: 
Iva Brkarić 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA: 
Marko Filipović 




