SKUPŠTINA DRUŠTVA
15. sjednica, 8. srpnja2020. godine

PREDMET: INFORMACIJA O REALIZACIJI ODLUKA I ZAKLJUČAKA SKUPŠTINE DRUŠTVA DONESENIH
NA SJEDNICAMA TIJEKOM 2019. GODINE
- obrazloženje uz točku 7. dnevnog reda 15. 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 2019. godini održane su ukupno četiri sjednice Skupštine Društva, i to:
- 19. lipnja 2019. godine (11. sjednica)
- 11. listopada 2019. godine (12. sjednica)
- 26. studenoga 2019. godine (13. sjednica)
- 30. prosinca 2019. godine (14. sjednica).
Donijete su ukupno 22 odluke te jedan zaključak.
Zaključkom s 11. sjednice održane 19. lipnja 2019. godine zadužena je Uprava Društva da u roku od tri
mjeseca riješi izgrađenu infrastrukturu s jedinicama lokalne samouprave koje su istu izgradile vlastitim
sredstvima.
Na temelju zaključka, jedinicama lokalne samouprave upućen je dopis kojim se obaviještavaju kako je
Društvo započelo postupak unosa komunalne vodne infrastrukture na području Grada Bakra u temeljni
kapital Društva te se ujedno pozivaju da, ukoliko imaju komunalne vodne građevine u svome vlasništvu,
dostave podatke o istima radi izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i njihova unosa u vlasništvo
Društvo.
U pogledu komunalne vodne infrastrukture na području Grada Bakra, u tijeku je izrada elaborata procjene
imovine kanalizacije i vodovoda u cestama Industrijske zone Kukuljanovo u periodu od 1979. do 2019.
godine.

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.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
15. sjednica, 8. srpnja 2020. godine

POPIS ODLUKA I ZAKLJUČAKA Skupštine Društva u 2019. godini
(mandat 2017. -2021. godina)
11. sjednica
19.6.2019.

ODLUKA broj 40
Verificira se zapisnik s 10. sjednice Skupštine KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. održane 21. prosinca 2018. godine.
ODLUKA broj 41
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o. za 2018. godinu.
ODLUKA broj 42
Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te
korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora
financiranja za 2018. godinu.
ODLUKA broj 43
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
Točka I.
Uprava Društva je sukladno važećim propisima za 2018. godinu
sastavila 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 2018. godinu u kojem je
iskazana svota gubitka u iznosu od 4.497.448,16 kn.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno
zbroj pasive u iznosu od 1.556.598.157,16 kn.
ODLUKA broj 44
o pokriću gubitka za 2018. godinu
Skupština Društva odlučila je o pokriću (prijenosu) gubitka za
2018. godinu u iznosu 4.497.448,16 kn, na sljedeći način:
- Prijenos na preneseni gubitak 4.497.448,16 kn.

poslovna banka:
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
IBAN: HR3224020061100388210

registar trgovačkih društava:
Trgovački sud u Rijeci MBS 040013281
temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 814.201.600,00 kn

uprava:
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

ODLUKA broj 46
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018.
godinu.
ZAKLJUČAK
Zadužuje se Uprava Društva da u roku od tri mjeseca riješi
izgrađenu infrastrukturu s jedinicama lokalne samouprave koje
su istu izgradile vlastitim sredstvima.
ODLUKA broj 45
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za
2018. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.
ODLUKA broj 47
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom
nadzoru vođenja poslova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za
2018. godinu.
ODLUKA broj 48
Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2018.
godinu.
Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva
za poslovnu 2018. godinu.
ODLUKA broj 49
Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine
Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom
2018. godine.
12. sjednica
11.10.2019.

ODLUKA broj 50
Verificira se zapisnik s 11. sjednice Skupštine KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. održane 19. lipnja 2019. godine.
ODLUKA broj 51
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
2019. godinu.

13. sjednica
26.11.2019.

ODLUKA broj 52
Verificira se zapisnik s 12. sjednice Skupštine KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. održane 10. listopada 2019. godine.
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ODLUKA broj 53
Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za
2020. godinu.
Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu
nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove Odluke.
ODLUKA broj 54
Donosi se Odluka o naknadi za razvoj.
Odluka o naknadi za razvoj nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove
Odluke.
14. sjednica
30.12.2019.

ODLUKA broj 55
Verificira se zapisnik s 13. sjednice Skupštine održane 26.
studenoga 2019. godine.
ODLUKA broj 56
Donosi se Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. za 2019. godinu.
ODLUKA broj 57
Donosi se Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2019. godinu
Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2019. godinu priložena je ovoj odluci i njezin je sastavni dio.
ODLUKA broj 58
Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju
razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu priložen je ovoj
odluci i njezin je sastavni dio.
ODLUKA broj 59
Donosi se Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za 2020. godinu.
Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2020.
godinu priložen je ovoj odluci i njezin je sastavni dio.
ODLUKA broj 60
Donosi se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.
godinu.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
priložen je ovoj odluci i njezin je sastavni dio.
ODLUKA broj 61
Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti
za 2020. godinu.
Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020.
godinu priložen je ovoj odluci i njezin je sastavni dio.
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