
 
  
 
 
  
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, održane 1. kolovoza 
2022. godine u upravnoj zgradi na adresi u Rijeci, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu. 
 
Započeto u 11,00 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 
Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova 
Jasna Knez, pomoćnik rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova 
Ingrid Turina, rukovoditelj Službe prodaje, naplate, nabave i skladišnog poslovanja 
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 te utvrdio kako sjednici 
prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora. 
 
Predložena je izmjena dnevnog reda na način da se točka 3.1. - Suglasnost na odluku o odabiru u 
provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje jedan (1) milijun kuna – Izgradnja sustava 
odvodnje u okviru projekta POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
AGLOMERACIJE RIJEKA, evidencijski broj nabave VV-04/2021, pomakne na kraj, odnosno postane točka 
3.5. kako slijedi: 
 
DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane 7. lipnja 2022. godine  
2. Izvješće o ostvarenom poslovanju za I.- VI. 2022. godine 
3.1. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna – Usluge opskrbe električnom energijom Naručitelja, evidencijski broj nabave 
VV-02/2022 
3.2. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna – Usluge osiguranja, evidencijski broj nabave MV 16/2022 
3.3. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna – Rehabilitacija kanalizacije primjenom sanacije bez kopanja, evidencijski broj 
nabave MV 18/2022 
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3.4. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna – Usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći integralni 
informacijski sustav, evidencijski broj nabave MV 20/2022 
3.5. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost premašuje 
jedan (1) milijun kuna – Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta POBOLJŠANJE 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA, evidencijski broj 
nabave VV-04/2021 
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane 7. lipnja 2022. godine 
 
Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je članove odbora da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik 
sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane 7. lipnja 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 40 
Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane 7. lipnja 2022. godine. 
 
 
Ad. 2.  Izvješće o ostvarenom poslovanju za I.- VI. 2022. godine 
 
Pomoćnica rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova Jasna Knez navela je kako je poslovanje za I.- VI. 
2022. godine u okviru planiranih veličina. Glede fizičkog obujma vodnih usluga, u djelatnosti 
vodoospkrbe ostvarena količina isporučene vode iznosi 6.308.669 m3 i veća je od prošle godine za 2,8%. 
Manja isporuka za kategoriju Stambene i Posebne poslovne prostorije (INA) nadoknađena je većom 
isporukom za Poslovne prostorije i Liburnijske vode. 
 
U djelatnosti odvodnje ostvarena usluga skupljanja I otpadnih voda (tzv. kanalizacija) iznosi 3.432.287 
m3, skupljanja II otpadnih voda (tzv. septičke jame) 1.080.652 m3, a usluga pročišćavanja otpadnih voda 
koja se obračunava na ukupnu količinu skupljanje otpadne vode (I i II), iznosi 4.512.939 m3 i veća je u 
odnosu na prošlu godinu za 2,5%.  
 
Na dan 30. lipnja 2022. godine Društvo je zapošljavalo 319 radnika, a prosječan broj radnika na bazi 
sata rada (prosječan broj plaća na teret Društva) u periodu I-VI 2021. iznosi 305,9. 
 
Glede financijskog rezultata, Društvo je završilo razdoblje I-VI 2022. s pozitivnim financijskim 
rezultatom od 103.151,48 kn. Ukupni prihodi iznose 67.373.796,80 kn i veći su odnosu na isti period 
prošle godine za 3,1% i Plan za 2,3%, čemu je pridonijelo usklađenje zemljišta i unos cjevovoda na Meji. 
Ukupni rashodi iznose 67.270.645,32 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,0% i na 
Plan za 1,3%, dijelom zbog povećanja plaća, dijelom zbog vrijednosnog usklađenja.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.  
 
Nakon kratke rasprave u kojoj je napravljen osvrt na povećano preuzimanje vode od strane Liburnijskih 
voda koje je prema planu iznosilo 70 tisuća m3 za  lipanj, a ostvareno je u količini od 160 tisuća m3,  
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Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje Izvješće o ostvarenom poslovanju za I.- VI. 2022. 
godine. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je izvješće jednoglasno prihvaćeno te 
se donosi 
 

ODLUKA broj 41 
Prihvaća se Izvješće o ostvarenom poslovanju za I.- VI. 2022. godine. 

 
 
Ad. 3.1. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost 
premašuje jedan (1) milijun kuna – Usluge opskrbe električnom energijom Naručitelja, evidencijski 
broj nabave VV-02/2022 
 
Direktor Društva izvijestio je kako je proveden otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s 
ciljem sklapanja ugovora za usluge opskrbe električnom energijom  za potrebe društva za razdoblje od 
12 mjeseci. Procijenjena vrijednost nabave je 30.000.000,00 kn (bez PDV-a), uz napomenu kako je 
planirana procijenjena vrijednost bila 20.000.000,00 kn na što je prilikom javnog savjetovanja ukazano 
kako nitko od gospodarskih subjekata neće dati ponudu.   
 
Ponuda odabranog ponuditelja HEP – Opskrba d.o.o. prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena je kao 
ekonomski najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi, a cijena  
ponude bez PDV-a iznosi 30.887.115,82 kn, odnosno 34.902.440,88 kn s PDV-om, za što se sredstva 
osiguravaju Planom poslovanja za 2022. godinu i 2023. godinu. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.  
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Nadzornog odbora i stručne osobe Društva i u kojoj su 
razmotreni rizici koje nosi povećanje cijene električne energije, uz napomenu kako će Društvo bez 
obzira na potencijalni negativni financijski rezultat zadržati likvidnost te kako je cijena zajamčene 
opskrbe električnom energijom i veća od dobivene ponude, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na 
glasovanje odluku o odabiru. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je suglasnost jednoglasno dana te se 
donosi 
 

ODLUKA broj 42 
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za uslugu opskrbe električnom energijom ur. broj 2022/JN-
69/9. 
 
 
Ad. 3.2. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost 
premašuje jedan (1) milijun kuna – Usluge osiguranja, evidencijski broj nabave MV 16/2022 
 
Direktor Društva izvijestio je kako je proveden otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem 
sklapanja okvirnog sporazuma za usluge osiguranja za razdoblje od dvije godine procijenjene 
vrijednosti nabave 2.800.000,00 kn (bez PDV-a).  
 
Ponuda odabranog ponuditelja Euroherc osiguranje d.d. prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena je  
kao ekonomski najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi. 
Cijena ponude bez PDV-a iznosi 3.799.498,98 kn, za što se sredstva osiguravaju Planom poslovanja za 
2022. godinu i 2023. godinu. 
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Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.  
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Nadzornog odbora i stručne osobe Društva i u kojoj je 
dana informacija kako je po zadnjem važećem ugovoru za osiguranje Društvo naplatilo 3,3 milijuna kn, 
odnosno 200 tisuća više od ugovorenog te uz naputak da se nakon proteka godine dana, odnosno 
isteka prvog ugovora po okvirnom sporazumu napravi kalkulacija, Predsjednik Nadzornog odbora dao 
je na glasovanje odluku o odabiru. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je suglasnost jednoglasno dana te se 
donosi 
 

ODLUKA broj 43 
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za usluge osiguranja na razdoblje od dvije godine ur. broj 
2022/JN-66/4. 
 
 
Ad. 3.3. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost 
premašuje jedan (1) milijun kuna – Rehabilitacija kanalizacije primjenom sanacije bez kopanja, 
evidencijski broj nabave MV 18/2022 
 
Direktor Društva izvijestio je kako je proveden otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem 
sklapanja ugovora za rehabilitaciju kanalizacije primjenom sanacije bez kopanja. Predmet nabave 
podijeljen je u tri grupe i to za Ulicu Janka Polić Kamova – II faza – 660 m, Ulicu Joakima Rakovca – 600 
m te Ulicu Drage Šćitara – 330 m. Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 3.750.000,00 kn (bez PDV-
a). 
 
Cijena ponude odabranog ponuditelja Zajednica ponuditelja IND-EKO d.o.o. i COSINUS d.o.o. bez PDV-
a za prvu grupu radova iznosi 1.124.239,04 kn, odnosno s PDV-om 1.405.298,80 kn. 
 
Cijena ponude odabranog ponuditelja Zajednica ponuditelja IND-EKO d.o.o. i COSINUS d.o.o. bez PDV-
a za drugu grupu radova iznosi 1.020.013,72 kn, odnosno 1.275.017,15 kn s PDV-om. 
 
Cijena ponude za Grupu III ispod je milijun kn slijedom čega nije potrebna suglasnost Nadzornog 
odbora.  
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje odluku o odabiru. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je suglasnost jednoglasno dana te se 
donosi 
 

ODLUKA broj 44 
Daje se suglasnost na odluke o odabiru za: 
- Grupu 1: Rehabilitacija kanalizacije u Ulici J.P. Kamova ur. broj 2022/JN-74/12 i 
- Grupu 2: Rehabilitacija kanalizacije u Ulici J. Rakovca ur. broj 2022/JN-74/13. 
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Ad. 3.4. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost 
premašuje jedan (1) milijun kuna – Usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći 
integralni informacijski sustav, evidencijski broj nabave MV 20/2022 
 
Direktor Društva izvijestio je kako je proveden otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem 
sklapanja okvirnog sporazuma za usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći 
integralni informacijski sustav za razdoblje od dvije godine, procijenjene vrijednosti nabave 
2.500.000,00 kn (bez PDV-a).  
 
Ponuda odabranog ponuditelja Zajednica ponuditelja EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša 
d.o.o. i RIS d.o.o. prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena je kao ekonomski najpovoljnija ponuda 
te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi. Cijena ponude bez PDV-a iznosi 
2.497.728,00 kn, odnosno 3.122.160,00 kn s PDV-om. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje odluku o odabiru. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je suglasnost jednoglasno dana te se 
donosi 
 

ODLUKA broj 45 
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći 
integralni informacijski sustav ur. broj 2022/JN-94/9. 
 
 
Ad. 3.5. Suglasnost na odluku o odabiru u provođenju postupka javne nabave čija vrijednost 
premašuje jedan (1) milijun kuna – Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta POBOLJŠANJE 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA, evidencijski broj 
nabave VV-04/2021 
 
Rukovoditeljica Sektora pravnih i zajedničkih poslova Vlatka Car Prijić izvijestila je kako je proveden 
otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja Ugovora za izgradnju sustava 
odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije 
Rijeka. 
 
Predmet nabave je izgradnja sustava odvodnje, izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka 
izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te 
uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za 
građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga), pri čemu je predmet 
nabave podijeljen u pet grupa: Grupa 1. obuhvaća Komponentu B. Izgradnja transportnih kolektora i 
optimizacija postojećeg sustava Rijeka Istok, Grupa 2. Komponentu C. Proširenje Rijeka, Grupa 3. 
Komponentu D. Proširenje Kastav, Grupa 4. Komponentu F. Proširenje Čavle i Grupa 5. Komponentu 
G. Proširenje Jelenje. Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 637.319.000,00 kn (bez PDV-a). 
 
Po pregledu i analizi ponuda od Hrvatskih voda je na traženje Društva dobivena suglasnost za odabir 
ponuda za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3, dok su za Grupu 4 i Grupu 5 donesene odluke o poništenju. 
 
Za Grupu 1. ponuda odabranog ponuditelja Gener 2 Sh.p.k. prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena 
je kao ekonomski najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi. 
Cijena ponude bez PDV-a iznosi 205.728.710,42 kn, odnosno 257.160.888,03 kn s PDV-om. 
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Za Grupu 2. ponuda odabranog ponuditelja GP KRK d.d. prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena je 
kao ekonomski najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi. 
Cijena ponude bez PDV-a iznosi 272.238.235,78 kn, odnosno 340.297.794,72 kn s PDV-om. 
 
Za Grupu 3. ponuda odabranog ponuditelja GP KRK d.d. prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena je 
kao ekonomski najpovoljnija ponuda te u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi. 
Cijena ponude bez PDV-a iznosi 175.123.042,71 kn, odnosno 218.903.803,38 kn s PDV-om. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu. 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Nadzornog odbora i stručne osobe Društva i u kojoj je 
provedena analiza ponuda te pojašnjeni razlozi za odabir ponuda za grupe 1., 2. i 3. s jedne strane, 
odnosno poništenje postupka za grupe 4. i 5. s druge strane, a to su da ugovaranje radova grupe 1., 2. 
i 3. omogućuje spoj na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, rješavanje hidraulike uređaja i problema 
prelijevanja fekalnih voda, kao i faktor broja ljudi koji će se spojiti na uređaj te nemogućnost osiguranja 
financijskih sredstava za sve grupe radove, i u kojoj je istaknuto kako se ne odustaje od proširenja Čavle 
i Jelenje, već je potrebno napraviti izmjene studije, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje 
odluke o odabiru. 
 
Nakon glasovanja Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je s četiri glasa za i jednim suzdržanim 
dana suglasnost na odluke o odabiru te se donosi 
 

ODLUKA broj 46 
Daje se suglasnost na odluke o odabiru za: 
- Grupu 1: KOMPONENTA B. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka 
Istok, ur. broj odluke 2021/JN-171/77, 
- Grupu 2: KOMPONENTA C. Proširenje Rijeka, ur. broj odluke 2021/JN-171/78 i 
- Grupu 3: KOMPONENTA D. Proširenje Kastav, ur. broj odluke 2021/JN-171/79. 
 
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dr.sc. Robert Maršanić zamolio je da se kroz mjesec dana 
Općini Jelenje dostavi službeno obrazloženje zašto je poništen postupak za Grupu 5. - Proširenje 
Jelenje.  
 
 
Ad. 4. Razno 
 
Po pitanju budućeg poslovanja i financijskog rezultata, Direktor Društva naveo je kako će se nakon 
rujna, u ovisnosti o količini padalina, a time i potrebe za pumpanjem vode s izvorišta što utječe na 
trošak električne energije, koji će imati najveći utjecaj na rezultat, moći napraviti projekcija poslovanja. 
Izvjesno je da će trebati korigirati cijenu vodne usluge. 
 
U odnosu na EU projekt „Poboljšanje komunalno vodne infrastrukture na području aglomeracije 
Rijeka“ i obustavu financiranja po ugovoru za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda po 
anonimnoj prijavi, izvijestio je kako je od Hrvatskih voda zaprimljen dopis u kojem se navodi kako je od 
Državnog odvjetništva zaprimljeno rješenje kako nije utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je 
počinjeno prijavljeno kazneno djelo, kako je referenca vjerodostojna te kako se nastavlja s ex post 
provjerom postupka javne nabave čime će se završiti postupak povodom zaprimljene prijave. Po 
odobrenju biti će moguće nastaviti s davanje sredstava, uz napomenu kako bi ex post provjera trebala 
trajati oko 15 dana.  
 
U odnosu na radove koji su u tijeku, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka Alen 
Miličević izvijestio je kako se nastavlja s dosadašnjim aktivnostima, kako se otvorila pozicija na lokaciji 
Rikard Benčić te napravljen pomak s izvedbenim projektima, ali ne očekivanom dinamikom.  
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Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Nadzornog odbora predložio je da se nakon ljeta 
od voditelja projekta zatraži službeno izvješće o stanju projekta s dinamičkim planom te zaključio 
sjednicu. 
 
Dovršeno 1. kolovoza 2022. godine u 12,50 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Iva Brkarić  
                               

    Predsjednik Nadzornog odbora Društva: 
dr.sc. Danko Holjević 

 


