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POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA 
 
 

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavka 1. Društvenog 
ugovora Usluga d.o.o. Pazin sazivam  i z v a n r e d n u    
 
 
 

SJEDNICU NADZORNOG ODBORA 
 
 

za srijedu 09. ožujka 2022. godine. 
 
 
 
 Za sjednicu Nadzornog odbora predlažem slijedeći  

 
 

D n e v n i   r e d :  
  

1. Informacija o nabavi specijalnog komunalnog vozila zapremnine 14 m³ za odvojeno 
prikupljanje otpada.  

2. Informacija o nabavi specijalnog komunalnog vozila zapremnine 7 m³ za odvojeno 
prikupljanje otpada.  
 

 
 
                             

               Predsjednik Nadzornog odbora: 
                          Igor Merlić, v.r. 
    
 
 
Priloženo se dostavlja radni materijali za sjednicu.  
  
Budući da se na ovoj sjednici ne donose odluke, nego isključivo daju informacije, te zbog 
poštivanja mjera sprječavanja širenja virusa COVID – 19, na sjednicu nije potrebno dolaziti.  
Za ostale informacije o točkama dnevnog reda članovi Nadzornog odbora mogu se radnim 
danom od 7,ºº do 15,ºº sati  obratiti predsjedniku uprave Vladimiru Buriću na  mobitel 091 
624 2796 ili 619 030. Na isti način ili dostavom na e-mail vladimir.buric@usluga.pazin.hr, 
najkasnije do 09. ožujka 2022. godine, mogu se uputiti primjedbe i prijedlozi.   
 
 
 
 
 



 
Ad. 1.  
Informacija o nabavi specijalnog komunalnog vozila zapremnine 14 m³ za odvojeno 
prikupljanje otpada.  
 
Projekt nabave ovog komunalnog vozila prethodno je uspješno prijavljen na natječaju 
Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program konkurentnosti i kohezija 
2014-2020. 
 
U travnju 2021. godine Usluga d.o.o. započela je otvoreni postupak javne nabave male 
vrijednosti sa procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu 1.265.500,00 kuna bez PDV-a. 
Zainteresirani gospodarski subjekti mogli su se javiti do 06. svibnja 2021. godine.  
 
Nakon provedenog postupka odabrana je ponuda Gradatin d.o.o. iz Sesveta koja je 
vrijednosno bila nešto niža od procijenjene vrijednosti i iznosila je 1.260.000,00 kuna ili sa 
PDV-om 1.575.000,00 kuna 
 
Iako je rok isporuke bio 180 dana od potpisivanja ugovora, zbog izvanrednih okolnosti 
uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19, isporuka je kasnila. 
 
Isporučitelj je vozilo sukladno svim traženim uvjetima, tehničkim karakteristikama i 
troškovniku  dopremio na našu lokaciju 09. veljače 2022. godine. Odmah nakon toga vozilo 
je registrirano i od tada je u funkciji.  
 
Budući da je pravilo Fonda da se povrat sredstava može zatražiti tek nakon plaćanja 
cjelokupnog iznosa, dana 22.02.2022. godine isporučitelju je uplaćeno 1.575.000,00 kuna, te 
je sastavljen zahtjev za povrat 85% vrijednosti projekta. 
 
U sklopu ovog projekta, također zbog pravila Fonda, odrađene su 3 edukativne  radionice 
koje su održane u 2021. godini. 
 
Cilj nabave bio je poboljšanje uvjeta  prikupljanja odvojenog komunalnog otpada i povećanje 
udjela odvajanja na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Općina Gračišće, Općina 
Lupoglav, Općina Motovun, Općina Sveti Petar u šumi, Općina Tinjan i Općini Karojba. 
 
 
Ad. 2.  
Informacija o nabavi specijalnog komunalnog vozila zapremnine 7 m³ za odvojeno 
prikupljanje otpada.  
 
Sukladno godišnjem planu nabave za 2022.g.koji je usvojen na NO i Skupštini društva 
pristupilo se postupku nabave. 
 
U veljači 2022. godine Usluga d.o.o. započela je otvoreni postupak javne nabave male 
vrijednosti sa procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu 800.000,00 kuna bez PDV-a. 
 
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti do 07. ožujka 2022. godine.  
 
Nabava ovog vozila važna je za obnovu voznog parka budući da se zadnjih godina 
nabavljaju rabljena vozila, osim vozila iz točke 1.,  i da je prosječna starost svih vozila 12 
godina.  
 


