
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka  
      NADZORNI ODBOR 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 35. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka sazvane 

telefonskim putem 19. travnja 2016. godine 
 
 

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora: 
 

1. Ivo Simper, predsjednik 
2. Hrvoje Karabajić, zamjenik predsjednika 
3. mr.sc. Željko Glavan, član 
4. Slavko Gauš, član 
5. Nino Paškvan, član 

 
Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost 
na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem. 
 
Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći 
 
 
D n e v n i   r e d: 
 
 
1.   Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ  
      d.o.o. Rijeka održane dana 14. ožujka 2016. godine 
 
2.  Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa I. Ugovora za nabavu usluge 

redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila sa odabranim ponuditeljem 
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. Zagreb 

         /Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/ 
 
3.    Razno  
 
 

 
 
Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik sa 34. sjednice Nadzornog 
odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 14. ožujka 2016. godine. 
Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi 
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Verificira se zapisnik s 34. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. 
Rijeka održane dana 14. ožujka 2016. godine 



      Ad.2. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na 
sklapanje Aneksa I. Ugovora za nabavu usluge redovnog godišnjeg tehničkog 
pregleda vozila sa odabranim ponuditeljem CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. 
Zagreb 
 
 
KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, proveo je otvoreni postupak javne nabave, ev.br.nab. 
600-05-15/02, za predmet nabave NABAVA USLUGE REDOVNOG GODIŠNJEG 
TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA. Temeljem navedenog otvorenog postupka javne 
nabave, s ponuditeljem Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb, dana 19. travnja 
2015. godine sklopljen je Ugovor br. 600-05-15/02, na iznos 962.279,18 kn bez PDV-
a i na period do 18. travnja 2016. godine.  
 
Temeljem Plana nabave za 2016. godinu, dana 21. siječnja 2016. godine objavljen je 
Poziv za dostavu ponuda – sektor, u otvorenom postupku javne nabave, za usluge 
redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila, ev.br.nab. 600-05-16/01. Ponuditelj 
Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb dostavio je ponudu s cijenom koja je znatno 
veća od osiguranih sredstava za nabavu te je sukladno članku 100. stavku 3. točki 1. 
Zakona o javnoj nabavi, dana 15. veljače 2016. godine donesena Odluka o 
poništenju postupka javne nabave. 
  
Po izvršnosti Odluke o poništenju, dana 16. veljače 2016. godine slanjem Poziva za 
dostavu ponuda – sektor u Elektronički oglasnik javne nabave, pokrenut je otvoreni 
postupak nabave za isti predmet nabave, ev.br.nab. 600-05-16/02. Temeljem 
navedenog ponovljenog postupka zaprimljene su ponude ponuditelja Centar za 
vozila Hrvatske d.d. Zagreb i Autoklub Rijeka, Rijeka. Dana 23. ožujka 2016. godine 
donesena je Odluka o poništenju sukladno članku 100. stavku 4. točki 4. Zakona o 
javnoj nabavi iz razloga što nakon odbijanja ponuda nije preostala niti jedna valjana 
ponuda (Ponuditelj Autoklub Rijeka, Rijeka nije zadovoljio uvjet tehničke i stručne 
sposobnosti dok je ponuditelj Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb dostavio 
jedinične cijene za pojedine stavke troškovnika koje su znatno veće od zakonom 
definiranih cijena). 
 
Naručitelj KD Autotrolej d.o.o. Rijeka će po izvršnosti Odluke o poništenju pokrenuti 
novi postupak javne nabave za usluge redovnog godišnjeg tehničkog pregleda 
vozila. Temeljem svega navedenog a uzimajući u obzir rokove za provođenje 
postupka javne nabave, neće biti moguće sklopiti planirani godišnji ugovor po isteku 
tekućeg, odnosno dana 19. travnja 2016. godine. 
  
Odredbe članka 105. stavka 6. točke 2. Zakona o javnoj nabavi propisuju da se 
izmjene ugovora o javnoj nabavi neće se smatrati bitnim izmjenama ugovora ukoliko 
je ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja od 10% iznosa osnovnog 
ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu 
ugovora o javnoj nabavi. Stoga se predlaže s ponuditeljem Centar za vozila Hrvatske 
d.d. Zagreb sklapanje Aneksa I ugovora br. 600-05-15/02, na iznos od max 10 % od 
vrijednosti osnovnog ugovora, odnosno na iznos 96.090,18 kn bez PDV-a i na period 
od 30 dana. Slijedom istog, ugovorena vrijednost se mijenja s iznosa od 962.279,18 
kn na iznos 1.058.369,36  kn bez PDV-a. 
 



Sukladno članku 31. Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 
premašuje 1 milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. 
Rijeka da donese Odluku, kojom se upravi društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka 
odobrava zaključenje predmetnog Aneksa Ugovora.  
 
 
Nadzorni odbor jednoglasno donosi  
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Daje se suglasnost na sklapanje Aneksa I. Ugovora za nabavu usluge 
redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila sa odabranim ponuditeljem 
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. Zagreb 
 
 
 
Ad.3. Razno 
 
 
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.  
 
 
 
                 PREDSJEDNIK NADZORNOG  
                      ODBORA 
 
                      Ivo Simper  
 
 
 
ZAPISNIČAR 
Aleksandra Stjepanović 
 


