
 

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA 

11. sjednica, 19. lipnja 2019. godine 

 

 

PREDMET  INFORMACIJA O REALIZACIJI ODLUKA I ZAKLJUČAKA SKUPŠTINE DRUŠTVA DONESENIH 

NA SJEDNICAMA TIJEKOM 2018. godine 

 - obrazloženje uz točku 7. dnevnog reda 11. sjednice Skupštine Društva 

 

 

Skupština je najviši organ Društva u kojem osnivači donose odluke. Skupštinom predsjeda predsjednik 

mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, člana s većinom udjela. Zamjenik predsjednika je 

Dražen Vranić, načelnik Općine Kostrena. 

 

Mandat članova Skupštine, predsjednika i zamjenika u pravilu traje četiri godine i nije ograničen. Prva 

sjednica Skupštine u novom četverogodišnjem mandatu održana je 4. listopada 2017. godine.  

 

U 2018. godini održano je ukupno šest sjednica Skupštine Društva, i to: 

- 18. lipnja (5. e-sjednica)  

- 27. lipnja (6. sjednica) 

- 12. rujna (7. sjednica) 

- 9. listopada (8. e-sjednica) 

- 26. studenoga (9. sjednica) 

- 21. prosinca (10. sjednica). 

 

Donijeto je ukupno 26 odluka te jedan zaključak.  

 

Odlukom broj 26 sa 6. sjednice održane 27. lipnja 2018. godine članovi Skupštine suglasili su se da se 

nedostajuća sredstva za povrat kreditnih obveza na području općina Čavle i Jelenje priskrbe na način da 

se naknada za razvoj namijenjena za sufinanciranje Jadranskog projekta nastaviti solidarno kolektivno 

prikupljati i nakon 1. siječnja 2024. godine te dio koji se prikupi na području Aglomeracije prenamijeni za 

nedostajuća sredstva općina Čavle i Jelenje i razvoj odvodnje Klana, a dio koji se prikupi na području ostalih 

jedinica lokalne samouprave prenamijeniti za njihove namjene. Članovi Skupštine odlukom su zaduženi 

da sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 

119/15, 120/16, 127/17) donesu izmjene i dopune Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom 

području njihovih jedinica lokalnih samouprava. Odluka na dan sastavljanja izvješća nije realizirana. 

 

Zaključkom sa 6. sjednice održane 27. lipnja 2018. godine tehnička služba Društva zadužena je da svim 

jedinicima lokalne samouprave dostavi podatak iz kojega je vidljivo što je sve ušlo u projekt aglomeracije 

Rijeka, a što je izbačeno.  Zaključak je izvršen. 
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Slijedom navedenoga, predlaže se Skupštini Društva usvajanje ove Informacije o realizaciji Odluka i 

Zaključaka Skupštine Društva. 

 

Prilog: 

- popis odluka i zaključaka Skupštine Društva 

 

Direktor Društva: 

Andrej Marochini, dipl.ing.građ. 

 

 



 

poslovna banka:                                                              registar trgovačkih društava:            uprava: 
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka                     Trgovački sud u Rijeci MBS 040013281      Andrej Marochini, dipl.ing.građ. 
IBAN: HR3224020061100388210                                 temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 814.201.600,00 kn 

 
 
 
 
SKUPŠTINA DRUŠTVA 
11. sjednica, 19. lipnja 2019. godine 
 
 
 

POPIS ODLUKA I ZAKLJUČAKA Skupštine Društva u 2018. godini 
(mandat 2017. -2021. godina) 

 
 

5. (elektronska) sjednica 
18.6.2018. 

ODLUKA broj 14 
U Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. imenuju 
se: 
1. Ante Mađerić, Rijeka Franje Čandeka 23a, OIB: 27923267543 
2. Nedeljko Tomić, Novi Vinodolski, Rasadnik 5, OIB: 
48532791563 
3. Miljenko Fičor, Zagreb, Vrbik 33a, OIB: 54831810645 
4. Ivica Peranić, Kastav, Pilepčić 7, OIB: 75224779186 
5. Ivica Jović, Rijeka, Marije Grbac 58, OIB: 65711118821 
Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4. prosinca 2021. 
računajući od dana donošenja ove Odluke. 
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora stupa na snagu 
danom donošenja. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 15 
Verificira se zapisnik s 4. sjednice Skupštine KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o, održane 28. prosinca 2017. godine. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 16 
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. za 2017. godinu. 
Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 
2017. godinu čini sastavni dio ove odluke. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 17 
Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te 
korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora 
financiranja za 2017. godinu. 
Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju 
sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2017. 
godinu čini sastavni dio ove odluke. 
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6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 18 
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu 
Točka I. 
Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. 
godinu godišnje financijske izvještaje kako slijedi:   
1. Bilanca 
2. Račun dobitka i gubitka 
3. Izvještaj o novčanom tijeku 
4. Izvještaj o promjeni kapitala 
5. Bilješke uz financijske izvještaje 
6. Godišnje izvješće 
Točka II. 
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je 
iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 325.082,75 kn te 
poslije oporezivanja u iznosu od 104.379,75 kn. 
Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno 
zbroj pasive u iznosu od  1.555.829.305,55 kn. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 19 
Ostvarena dobit u 2017. godini u iznosu od 104.379,75 kn 
raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnih godina. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 20 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 
2017. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke. 
Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. 
godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke čini sastavni dio 
ove odluke. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 21 
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. 
godinu. 
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godini čini 
sastavni dio ove odluke. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 22 
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom 
nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. u 2017. godini. 
Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru 
vođenja poslova društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 
2017. godini čini sastavni dio ove odluke. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 23 
Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. 
godinu. 
Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu čini 
sastavni dio ove odluke. 
Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva 
za poslovnu 2017. godinu. 
 



3/5 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 24 
Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine 
Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 
2017. godine. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 25 
Prihvaća se Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o kreditu i 
Ugovora o partnerstvu za Projekt „Poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, 
Ugovora o sufinanciranju Projekta te Posebnih uvjeta ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz 
fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 26 
Članovi Skupštine suglasni su da se nedostajuća sredstva za 
povrat kreditnih obveza na području općina Čavle i Jelenje 
priskrbe na način da će se naknada za razvoj namijenjena za 
sufinanciranje Jadranskog projekta nastaviti solidarno kolektivno 
prikupljati i nakon 1. siječnja 2024. godine te dio koji se prikupi 
na području Aglomeracije prenamijeniti za nedostajuća sredstva 
općina Čavle i Jelenje i razvoj odvodnje Klana, a dio koji se prikupi 
na području ostalih jedinica lokalne samouprave prenamijeniti za 
njihove namjene. 
Zadužuju se članovi Skupštine da sukladno odredbama Zakona o 
financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 
154/14, 119/15, 120/16, 127/17) donesu izmjene i dopune 
Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području njihovih 
jedinica lokalnih samouprava. 
 

6. sjednica 
27.6.2018. 

ZAKLJUČAK 
Zadužuje se tehnička služba Društva da svim jedinicima lokalne 
samouprave dostavi podatak iz kojega je vidljivo što je sve ušlo u 
projekt aglomeracije Rijeka, a što je izbačeno. 
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6. sjednica 
27.6.2018. 

ODLUKA broj 27 
1. Utvrđuje se novi iznos bruto plaće Direktora u suglasju s 
dopisom Gradonačelnika Grada Rijeke od dana 28.5.2018. 
godine koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 2. Utvrđuje se da Direktor ima pravo na uporabu službenog 
automobila. Uporaba službenog automobila izvan radnog 
vremena od strane Direktora smatra se plaćom u naravi sukladno 
Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju 
propisani porezi i doprinosi. Neto iznos plaće u naravi čini 1% 
iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om), 
odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam 
službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave 
Društva, uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o 
opsegu korištenja službenog vozila odnosno o prijeđenom broju 
kilometara. Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se 
i plaćaju najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem 
je plaća u naravi ostvarena. Za utvrđeni neto iznos mjesečne 
plaće u naravi Direktoru se umanjuje obračunata i isplaćena 
plaća u novcu. Direktor nema pravo na uporabu službenog 
automobila za vrijeme korištenja godišnjeg odmora. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje 
se počevši od dana 1.7.2018. godine. 
4. Direktor i Društvo sklopit će dodatak Ugovoru o međusobnim 
pravima i obvezama između direktora i Društva, sukladno 
točkama 1., 2. i 3. Ove Odluke. 
 

7. sjednica 
12.9.2018. 

ODLUKA broj 28 
Verificiraju se: 
a) zapisnik s 5. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. održane elektronskim putem 18. lipnja 2018. godine 
b) zapisnik sa 6. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. održane 27. lipnja 2018. godine. 
 

7. sjednica 
12.9.2018. 

ODLUKA broj 29 
Revizorsko društvo HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, 
Strossmayerova 11, bira se i imenuje za obavljanje usluge revizije 
financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 
2018. godinu. 
 

8. (elektronska) sjednica 
9.10.2018. 

ODLUKA broj 30 
Usvaja se Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih 
građevina za 2018. godinu. 
Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 
2018. godinu priložena je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 
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9. sjednica 
26.11.2018. 

ODLUKA broj 31 
Verificiraju se: 
a) zapisnik sa 7. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. održane 12. rujna 2018. godine  
b) zapisnik s 8. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. održane elektronskim putem 9. listopada 2018. godine. 
 

9. sjednica 
26.11.2018. 

ODLUKA broj 32 
Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 
2019. godinu. 
Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2019. godinu 
priložene su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 33 
Verificira se zapisnik s 9. sjednice Skupštine održane 26. 
studenoga 2018. godine. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 34 
Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2018. godinu. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 35 
Usvaja se Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih 
građevina za 2018. godinu. 
Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 
2018. godinu priložene su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 36 
Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu. 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju 
razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu priložen je ovoj 
odluci i čini njezin sastavni dio. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 37 
Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 38 
Usvaja se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. 
godinu. 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu 
priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 
 

10. sjednica 
21.12.2018. 

ODLUKA broj 39 
Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti 
za 2019. godinu. 
Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. 
godinu priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 
 

 


