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Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Skupštine Društva održane 23. prosinca 2014. godine
i
Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Skupštine Društva održane elektronskim putem
10. veljače 2015. godine
Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva
prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnike s prethodnih sjednica Skupštine Društva.
Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, iznosi primjedbu na dio Zapisnika s 8. sjednice Skupštine,
koji se odnosi na raspravu vezanu uz financiranje „Vodoopskrbe Grobnika i Platka“.
Smatra da je na stranici 3 spomenutog Zapisnika naznačen previsok iznos u financiranju Vodoopskrbe
Grobnika i Platka od strane Grada Bakra, posebno zbog toga što Grad Bakar nije potpisnik Sporazuma
vezanog uz realizaciju ovog projekta i ne želi sudjelovati u njegovom financiranju dok god ima neriješenu
vodoopskrbu naselja na svom području.
Mojca Spinčić, zapisničar, pojašnjava kako projekt „Vodoopskrbe Grobnika i Platka“ pripada Prioritetu I u
čijem financiranju sudjeluju sve jedinice lokalne samouprave ‐ suosnivača Društva u određenom %
učešću iz naknada za razvoj prikupljenih na njihovom području nadležnosti. Učešće je određeno Planom
poslovanja i prema istom je u Zapisniku naznačeno, usporedbe radi, razlika u iznosima učešća Grada
Rijeke i Grada Bakra u sufinanciranju spomenutog projekta.
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Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević zadužuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. da
preispita navode u Zapisniku s 8. sjednice Skupštine Društva vezane uz iznose ulaganja u „Vodoopskrbu
Grobnika i Platka“. Predlaže da se taj zapisnik usvoji na idućoj sjednici Skupštine.
Članovi Skupštine Društva jednoglasno su prihvatili prijedlog.
Nakon što više nitko nije zatražio riječ, niti je bilo primjedbi na Zapisnik s 9. sjednice Skupštine Društva,
pristupilo se glasovanju. Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević nakon glasovanja je
utvrdila da jednoglasno donesena
ODLUKA broj 46
Verificira se zapisnik s 9. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane elektronskim
putem 10. veljače 2015. godine.

Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević predložila je da se objedinjeno izlažu i donosu odluke
po točkama 2, 3 i 4 dnevnog reda. Prijedlog su članovi Skupštine Društva jednoglasno prihvatili.

Ad. 2. Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2014.
2.1. Izvještaj o poslovanju za 2014.
2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i
ostalih izvora financiranja za 2014. godinu
2.3. Godišnje izvješće za 2014.
Ad. 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014.
Andrej Marochini, direktor Društva, informirao je članove Skupštine Društva da je KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. poslovnu 2014. godinu završilo s dobitkom od 361.799,50 kuna.
Društvo je u 2014. provelo postupak dokapitalizacije Društva prijenosom komunalnih vodnih građevina
iz vlasništva jedinica lokalnih samouprava (suosnivača Društva) u vlasništvo Društva sukladno Zakonu o
vodama te uplatama jedinica lokalnih samouprava za izgradnju komunalnih vodnih građevina. Temeljni
kapital Društva je time povećan za 42.442.900 kuna i sada iznosi 814.201.600,00 kuna.
Ukupni prihod u 2014. godine iznosio je 114.214.819,74 kuna. Manji je u odnosu na isto razdoblje prošle
godine za 0,9% i veći je za 0,9% u usporedbi s Rebalansom plana za 2014.
U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje vodne usluge (75,29%) te prodaje ostalih
usluga (5,95% ‐ priključci, slivničar, F‐stanica, naplata naknada Hrvatskih voda).
Ukupni rashodi u 2014. iznosili su 113.853.020,24 kuna. Manji su u odnosu na ostvarenje usporednog
razdoblja 2013. godine za 0,7% i veći su za 0,9% u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2014.
U ostvarenim rashodima 2014. godine najveće učešće imaju troškovi amortizacije 30,3%, materijalni
troškovi 29,4% te troškovi osoblja 27,9%.
Dobitak u poslovanju u 2014. ostvaren je prema od Skupštine i Nadzornog odbora prihvaćenim mjerama
za ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata i to:
‐ upisom nekretnina u imovinu Društva ‐ prihod od procjene zemljišta VOP Kastav‐Klana, Jelenski vrh,
vodosprema Pećinica, Kukuljanovo, Grobnik i Zastenice te zemljišta za vodospremu Solin 2 s efektom
povećanja u prihodima od 3.884.420,00 kuna,
‐ smanjenjem amortizacije elektroopreme s efektom smanjenja u ukupnim rashodima u iznosu od
1.161.890,00 kuna.
U 2014. godini je evidentirana rekordno niska ukupna količina pružene usluge vodoopskrbe od
12.385.413 m3 vode, što je za 6,2% ili 820.395 m3 manje u odnosu na ostvarenje iz 2013. godine i za 2%
3

ili 250.761 m3 ispod Rebalansa plana za 2014. Rekordno niskoj količini isporučene vode svim
kategorijama korisnika pridonio je jednim dijelom i iznimno kišan srpanj i kolovoz 2014. godine.
U 2014. godini došlo je do izmjene u obračunu usluge javne odvodnje. Obračun je usuglašen s
izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda se od 1.
veljače 2014. naplaćuje po stvarno izvršenoj usluzi, što je uzrokovalo smanjeni broj zahtjeva za ovom
vrstom usluge. Uveden je fiksni dio za javnu odvodnju otpadnih voda koji se mjesečno obračunava svim
korisnicima čije su nekretnine priključene na javnu kanalizaciju.
Usluga javne odvodnje u 2014. godini ostvarena je kod:
‐ korisnika čije su građevine priključene na javnu odvodnju u količini od 7.508.870 m3 (skupljanje i
pročišćavanje),
‐ korisnika čije građevine nisu priključene na javnu odvodnju i koji svoje otpadne vode zbrinjavaju u
septičkim i sabirnim jamama u količini od 154.131 m3 u siječnju 2014. (crpljenje i pročišćavanje) i u
količini od 5.820 m3 od veljače, nakon izmjene u načinu obračuna ove usluge (pražnjenje i odvoz).
Ukoliko se uspoređuje količina ispražnjenog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama (neovisno o načinu
obračuna), tada je u 2014. godini ukupno ostvareno 9.184 m3, što je za 71,7% manje u odnosu na isto
razdoblje 2013. godine, kada je iz septičkih i sabirnih jama zbrinuto 32.400 m3 sadržaja.
U vodno‐komunalnu infrastrukturu u 2014. godini investirano je ukupno oko 108,5 milijuna kuna, od
čega 37,8 milijuna kuna u vodoopskrbu i 70,7 milijuna kuna u odvodnju.
Prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina uloženo je oko 88,1 milijun kuna, od čega 62,2
milijuna kuna u Prioritet I i oko 25,9 milijuna kuna u Prioritet II.
U vodno‐komunalnu infrastrukturu uloženo je još oko 20,4 milijuna kuna po Planu održavanja
komunalnih vodnih građevina tzv. plan amortizacije.

Ad.3.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014.

Tomislav Ugrin, član Uprave revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, navodi da su po prvi
put revizori financijskih izvještaja društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke. Za razliku od
prethodne revizijske kuće, koja je dala pozitivno mišljenje, revizorska kuća HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
iz Rijeke dala je mišljenje s rezervom nakon što su obavili reviziju financijskih izvještaja Društva u skladu s
međunarodnim revizijskim standardima. Osnova za to je što Društvo:
‐ nema ustrojenu evidenciju za značajan dio infrastrukture za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na
način da bi moglo precizno isknjižiti zamijenjene dijelove. Navedeno u konačnici utječe na obračun
amortizacije, koja sada u rashodima Društva ima najveće učešće zbog velike vrijednosti evidentirane
imovine, čiji je dio vjerojatno već zamijenjen ili rekonstruiran. Potrebno je uskladiti tehnički (GIS) i
financijski podatak o vodno‐komunalnim građevinama u imovini Društva.
Nadalje Društvo nema dokumentaciju iz koje se može iščitati uporište za vijek trajanja imovine po
kojem se primjenjuje stopa amortizacije. Društvo stopu amortizacije primjenjuje prema porezno
priznatim stopama ili čak nižim od toga.
‐ knjigovodstveno nije usklađeno s računovodstvenim standardom i politikom prema kojem bi se
trebao precizno kvantificirati trošak kada nastaje na osnovi korištenja godišnjeg odmora, prava na
jubilarnu nagradu i otpremnine za odlazak u mirovinu. Društvo ne rezervira sredstva za navedena
primanja zaposlenika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora u godini nastajanja, kako nalaže
računovodstveni standard, već ih evidentira u godini isplate.
Iako je dano mišljenje s rezervom, financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnijim odrednicama,
financijski položaj KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2014. godine, njegovu
financijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godine.
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Ujedno informira kako je HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke revizor već treću godinu u KD Autotrolej
d.o.o. i radi usporedbe s njima ističe da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. jedino izrađuje financijska
izvješća prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koje je puno složenije.
Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević otvara raspravu.
Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora, upoznaje članove Skupštine Društva da je Nadzorni
odbor raspravljao o godišnjim izvještajima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2014. godinu.
Nadzorni odbor donio je odluke kojima je na iste dao svoju suglasnost. Slijedom revizorskog izvješća za
2014. godinu, Nadzorni odbor je donio i zaključak kojim se Uprava Društva zadužila da oformi tim koji će
pronaći način i predložiti rješenje za usklađivanje s odredbama i zahtjevima međunarodnih
računovodstvenih standarda zbog kojih je revizorska kuća dala mišljenje s rezervom na financijske
izvještaje Društva za 2014. godinu te koji će definirati rok usklađenja.
Smatra da će postupak usklađivanja tehničkog (GIS) i financijskog podatka u knjigama Društva o
građevinskim objektima biti dugotrajni postupak s obzirom da je njihova nabavna vrijednost
1.665.638.733 kn i sadašnja 886.689.489 kn na dan 31.12.2014. godine.
Prilagodbu će zahtijevati i kvantificiranje troška za primanja zaposlenika koja proizlaze iz Kolektivnog
ugovora u godini nastajanja, a ne u godini isplate. Efekt primjene toga bit će veći kod ranijih razdoblja,
nego kod tekućeg poslovanja.
Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, iznosi svoju podršku svemu što je revizorska kuća navela za
poboljšanja u financijskom poslovanju Društva, posebno jer je Društvo dobitak u poslovanju u 2014.
godini ostvarilo dodatnim mjerama ‐ upisom nekretnina u imovinu Društva i smanjenjem stopa
amortizacije. S unosom imovine i stopama amortizacije uvijek se može „namjestiti“ rezultat poslovanja,
prikazati pozitivno poslovanje, dok je prava stvarnost poslovanje s gubitkom.
Andrej Marochini, direktor Društva, pojašnjava kako Društvo nema više imovine za unos kojom bi se
mogao "namjestiti“ rezultat poslovanja, a i do sada unesenu imovinu Društvo je bilo u obvezi unijeti
sukladno zakonskim odredbama.
Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora, ističe kako je u 2014. godini zabilježena rekordno niska
prodaja vode. Predlaže da Nadzorni odbor dostavi članovima Skupštine Društva razumljivu analizu
kretanja isporuke vodne usluge vodoopskrbe. Prihod koji ostvaruje Društvo jednostavno je izračunati.
Umnožak je to količina isporučenih vodnih usluga i njihove cijene. Na količine se ne može utjecati zbog
čega će trebati razmotriti visinu cijena vodnih usluga kako Društvo ne bi poslovalo s gubitkom.
Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom Društva, pohvaljuje Tomislava Klarića na primjedbi i
isticanju da s važećom cijenom vodne usluge nije moguće pokriti troškove poslovanja Društva.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević ističe da je
Nadzorni odbor donio odgovarajuće odluke po pitanju obje rezerve koje je u svojem izvještaju o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2014. godinu dala
revizijska kuća HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke. Odukama Nadzornog odbora usvojena su
financijska izvješća te je zadužena Uprava Društva za formiranje tima koji će predložiti dinamiku i način
usklađivanja financijske politike u cijelosti s međunarodnim revizijskim standardima.
Daje na glasovanje odluke vezane uz točke 2, 3 i 4 dnevnog reda.
Nakon glasovanja utvrdila je da su jednoglasno donesene
ODLUKA broj 47
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2014. godinu.
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Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
ODLUKA broj 48
Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i
ostalih izvora financiranja za 2014. godinu.
Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora
financiranja za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
ODLUKA broj 49
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
Točka I.
Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2014. 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 2014. godinu u kojem je iskazana svota dobitka u iznosu od
361.799,50 kn.
Bilanca na dan 31.12.2014. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od
1.354.469.532,52 kn.
S jednim glasom „protiv“ (Grad Bakar) i pet „za“ donesena je
ODLUKA broj 50
Skupština Društva ostvarenu dobit u 2014. godini u iznosu od 361.799,50 kn raspoređuje za pokriće
gubitka iz prethodnih godina.

S jednim glasom „suzdržan“ (Grad Bakar) i pet „za“ donesene su
ODLUKA broj 51
Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu tvrtke HLB
INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke.
Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
ODLUKA broj 52
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godini čini sastavni dio ove odluke.
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Ad.5.

Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog
odbora za 2014.

Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora, iznio je da je Nadzorni odbor KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. održao ukupno 8 (osam) sjednica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine, na kojima je donesen čitav niz odluka i zaključaka. Raspravljalo se o pitanjima koja su od značaja
za poslovanje Društva, kao što su izvješća o kvartalnom i godišnjem poslovanju Društva, procjeni
rezultata poslovanja Društva i mjerama za ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata poslovanja. Osim
toga se raspravljalo i o specifičnim temama kao što su priključenje na sustav javne odvodnje specifičnih
gospodarskih subjekata.
Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević daje na
glasovanje Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu.
Nakon glasovanja utvrdila je da je s jednim glasom „suzdržan“ (Grad Bakar) i pet „za“ donesena
ODLUKA broj 53
Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) daje se razrješnica
Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu.
Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom
2014. godine
Andrej Marochini, direktor Društva, navodi da su tijekom 2014. godine realizirane sve odluke i zaključci
Skupštine Društva, osim jednog zaključka, koji je donesen na 7. sjednici Skupštine Društva održanoj dana
25. studenog 2014. godine. Taj zaključka realiziran je djelomično jer nije održana prezentacija razvojnih
zahvata „Sustav odvodnje aglomeracije Rijeka“, „Projekt Jadran ‐ potprojekt odvodnje Rijeka – Grobnik“ i
„Vodoopskrbni podsustavi Grobnik i Platak“. Stručne službe su za spomenute razvojne zahvate
pripremile prezentacije i u ispisanom ih obliku uručile članovima Skupštine prije početka 8. sjednice, koja
se održala 23. prosinca 2014. godine.
Predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević predlaže da se prezentacija održi na lokaciji
kompleksa Zvir u Vodovodnoj ulici u zadnjem tjednu svibnja 2015. Članovi Skupštine prijedlog su
prihvatili i odredili termin prezentiranja 26.5.2015. u 13 sati. Društvo se zadužuje da pozive za
održavanje prezentacije pošalje članovima Skupštine sredinom tjedna od 18. do 22. svibnja 2015.
Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, predlaže da se prezentiraju i sustavi odvodnje aglomeracija
Bakar – Kostrena i Kraljevica, kao i vodoopskrbni sustav Melnice, projekt u gradu Bakru koji unatoč tome
što ima potrebne dozvole za gradnju nije kandidiran za dodatna novčana sredstva, kako bi se osigurala
dostatna sredstva za izvođenje radova.
Andrej Marochini, direktor Društva, iznosi da je razvojni zahvat „Vodoopskrbni sustav Melnice“ prijavljen
za financiranje Hrvatskim vodama putem programa EIB/CEB. U očekivanju je njihovog odgovora na
dostavljeni im prijedlog.
Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević konstatira da
će se dana 26. svibnja 2015. godine u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresi
Vodovodna 30 u Rijeci s početkom u 13 sati prezentirati razvojni zahvati:
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Sustav odvodnje aglomeracije Rijeka,
Sustav odvodnje aglomeracije Bakar‐Kostrena,
Sustav odvodnje aglomeracije Kraljevica,
Projekt Jadran ‐ potprojekt odvodnje Rijeka – Grobnik i
Vodoopskrbni podsustavi Grobnik i Platak.

Ad. 7. Razno
Dean Jurčić, opunomoćenik Grada Kastva, postavlja pitanje vezano uz početke radova na vodno‐
komunalnoj infrastrukturi na području grada Kastva.
Andrej Marochini, direktor Društva, odgovora kako će do sredine ove godine započeti radovi na
kanalizaciji i vodovodu u sklopu Projekta EBRD te gradnji vodovodnih ogranaka putem programa
EIB/CEB.
Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjedavajuća Skupštinom Društva Irena Miličević zaključila je
sjednicu.
Završeno u 15:13 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić
Predsjedavajuća Skupštinom Društva:
Irena Miličević
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