ZAPISNIK
sa 14. sjednice SKUPŠTINE KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, održane dana 9.5.2016. godine
u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.
Započeto u 14:45 sati.

Prisutni članovi Skupštine Društva (popis prema udjelima u temeljnom kapitalu):
Grad Rijeka:
Općina Kostrena:
Grad Kastav:
Općina Viškovo:
Općina Čavle:
Grad Kraljevica:
Općina Jelenje
Općina Klana:

Vojko Obersnel, gradonačelnik i predsjednik Skupštine
Egon Dujmić, opunomoćenik
Dean Jurčić, opunomoćenik
Sanja Udović, načelnica
Željko Lambaša, načelnik
Dragana Karan Popović, opunomoćenica
Milka Samaržija Tomičić, opunomoćenica
Matija Laginja, načelnik

Član Skupštine Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, opravdano odsutan.

Ostali prisutni:
Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka
Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora Društva
Andrej Marochini, direktor Društva
stručne osobe Društva:
Dražen Strčić, pomoćnik direktora za tehničke poslove
Vlatka Car Prijić, rukovoditeljica službe Opći, pravni i kadrovski poslovi
Jasna Knez, rukovoditeljica službe Financijsko‐računovodstvenih poslova
te predstavnici revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke
Tomislav Ugrin, član Uprave
Kristina Krivičić Ugrin, ovlašteni revizor
Zapisničar: Mojca Spinčić, stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel. Utvrđuje da je na sjednici
nazočan dovoljan broj članova Skupštine za valjano odlučivanje.
Predlaže

DNEVNI RED:
1.

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine

2.

Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu
2.1. Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i
ostalih izvora financiranja za 2015. godinu
2.3. Godišnje izvješće za 2015. godinu
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /

3.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor Revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Rijeka /

4.

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /

5.

Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja
poslova Društva u 2015. godini
/ Izvjestitelj: Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora /

6.

Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. i davanje
razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
/ Izvjestitelj: Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora /

7.

Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom
2015. godine
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /

8.

Razno

Nakon što je predložio dnevni red, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel poziva članove
Skupštine da dopune ili izmijene predloženi dnevni red, ukoliko imaju potrebe za tim.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrđuje, nakon što nitko od članova Skupštine nije
predložio dopunu ili izmjenu, da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda i poziva
prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine.
Kako primjedbi nije bilo pristupilo se glasovanju i donošenju odluke vezane uz verifikaciju zapisnika.
Nakon glasovanja predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da je jednoglasno prihvaćen
zapisnik te se donosi
ODLUKA broj 66
Verificira se zapisnik s 13. sjednice Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane 28. prosinca
2015. godine.
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Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel predložio je da direktor Društva Andrej Marochini
objedinjeno izlaže po točkama 2 i 4 dnevnog reda, potom da predstavnik Revizorske kuće izvijesti po točki 3
dnevnog reda te da se nakon svih izlaganja objedinjeno donesu 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 2015. godinu
2.1. Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i
ostalih izvora financiranja za 2015. godinu
2.3. Godišnje izvješće za 2015. godinu
Ad. 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
Andrej Marochini, direktor Društva, informirao je članove Skupštine Društva da je KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. poslovnu 2015. godinu završilo s dobitkom od 419.402,46 kuna.
Ukupni prihod u 2015. godine iznosio je 115.226.268,80 kuna. Veći je u odnosu na isto razdoblje prošle
godine za 0,9%. U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje vodne usluge (81%) te
prodaje ostalih usluga (6% ‐ priključci, slivničar, F‐stanica, naplata naknada Hrvatskih voda).
Ostvareni prihod od osnovne djelatnosti ‐ prodaje vode i zbrinjavanja otpadne vode u 2015. godini
ostvaren je u iznosu od 92.815.911,61 kuna i u odnosu na ostvareni prihod u 2014. godini veći je za
6.819.758,73 kuna zbog povećanih količina isporučenih vodnih usluga.
Ukupni rashodi u 2015. iznosili su 114.806.866,34 kuna. Veći su u odnosu na ostvarenje u 2014. godini za
0,8%. U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju materijalni troškovi 32,1%, troškovi amortizacije
31,4% i troškovi osoblja 26,8%. U odnosu na 2014. godinu materijalni troškovi su veći za 10,1%, najvećim
dijelom zbog većih troškova električne energije, troškovi amortizacije su porasli za 4,7 %, dok su troškovi
osoblja smanjeni za 3,1%.
Količina pružene usluge vodoopskrbe za 2015. godinu iznosi 13.646.252 m3 vode, što je za 10,2% više u
odnosu na ostvarenje iz 2014. godine. Najveći udio, i to od 66,5% ukupno ostvarene isporuke vode čine
korisnici u kategoriji Stambene prostorije, odnosno domaćinstva.
Usluga javne odvodnje ‐ skupljanje i pročišćavanje u 2015. godini ostvarena je u količini od 7.700.326 m3
kod korisnika čije su građevine priključene na javnu odvodnju, pri čemu najveći udio u tome čine
Stambene prostorije sa 68,9%. U usporedbi s ostvarenjem 2014. godine količina skupljanja i
pročišćavanja otpadnih voda više za 2,5%.
Usluga javne odvodnje – pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u 2015. godini
ostvarena je u količini od 7.018 m3.
U 2015. uloženo je 109,4 milijuna kuna po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i u otplatu
kreditnih obveza, što je 21,3 milijuna kuna više u odnosu na 2014. godine. Povećanje ulaganja rezultat je
velikih projekata koji su započeli u 2015. godini.
Po Prioritetu I i II u 2015. godini investirano je 35,9 milijuna kuna u vodoopskrbu i 73,6 milijuna kuna u
odvodnju, odnosno gotovo 125 razvojna zahvata na području Rijeke i riječkog prsten.
U projekte Prioriteta I koji su od zajedničkog interesa suvlasnika Društva te one koji su od značaja za
funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini uloženo je 48,5 milijuna kuna, dok
je u projekte Prioriteta II koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave uloženo 60,9 milijuna kuna.
Iznosi uključuju i otplate kredita. Pri tome su se projekti po Prioritetu I i II financirali u iznosu od:
‐ 27,9 milijuna kn iz naknada za razvoj (što čini 25,6% ukupnih ulaganja)
‐ 47,7 milijuna kn iz sredstava Hrvatskih voda te sredstava za financiranje Jadranskog projekta (što čini
43,5% ukupnih ulaganja)
‐ 1,5 milijuna kn iz proračuna JLS – i to općine Viškovo (što čini 1,4% ukupnih ulaganja)
‐ 32,3 milijuna kn iz drugih izvora – kredit EBRD (što čini 29,5% ukupnih ulaganja)
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U vodno‐komunalnu infrastrukturu uloženo je još oko 22,8 milijuna kuna po Planu održavanja
komunalnih vodnih građevina tzv. Plan amortizacije, od čega 17,7 milijuna kuna u vodoopskrbu i 5,1
milijuna kuna u odvodnju.

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel zahvaljuje na iznesenoj informaciji te riječ daje
predstavniku Revizorske kuće.

Ad. 3 Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu
Tomislav Ugrin, član Uprave revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. iz Rijeke, navodi da su
financijski izvještaji KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu sastavljeni sukladno
međunarodnim revizijskim standardima, koji su puno kompleksniji i traže detaljnije izvještaje od
hrvatskih standarda. Po obavljenoj reviziji je na financijske izvještaje za 2015. godinu dano mišljenje s
rezervom zbog načina evidentiranja dugotrajne imovine. Društvo, kao i prošle godine, i nadalje nema
evidentiran značajan dio vodno‐komunalne infrastrukture na način koji bi omogućio precizno isknjiženje
zamijenjenih ili rekonstruiranih dijelova. Postojeći način evidentiranja zbog povijesnog analitičkog
evidentiranja dugotrajne imovine predstavlja problem koji je poželjno riješiti prije početka još većih
investicija koje se planiraju realizirati pomoću novčanih sredstava iz fondova Europske unije. Također će
biti potrebno sagledati financijske efekte koje će uzrokovati rješavanje ovog problema. Ističe kako je po
ovom pitanju Društvo započelo s određenim aktivnostima. Tako je evidentiralo vodoopskrbnu
infrastrukturu u GIS bazi podataka i iste ove aktivnosti predstoje za kanalizacijsku infrastrukturu.
Napominje kako je u Društvo u svojoj bilješci 5. vezanoj uz promjene računovodstvenih politika,
reklasifikaciji i ispravku pogreški prethodnog razdoblja navelo da planira tijekom 2017. godine dovršiti
GIS baze podataka i druge podloge potrebne za razrješenje problematike evidentiranja dugotrajne
imovine. Ističe kako je Društvo tijekom 2015. godine ispravilo pogrešku vezanu uz rezerviranja novčanih
sredstava za primanja zaposlenika na osnovi godišnjih odmora, prava na jubilarne nagrade i otpremnine
za odlazak u mirovinu zbog koje je u prethodnom godišnjem razdoblju bilo također dano mišljenje s
rezervom. Tako je Društvo u 2015. godini po prvi rezerviralo sredstva za navedena primanja zaposlenika
koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora u godini nastajanja, kako nalaže međunarodni računovodstveni
standard, a ne kao u prethodnim godinama kada ih je evidentiralo u godini isplate.
Mišljenje je da, osim za moguće učinke pitanja za koje 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 2015. godine, njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada
završenu godine sukladno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu.
Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, iznosi kako je Općina Viškovo u sklopu gradnje cesta u prošloj
godini izgradila i vodno‐komunalnu infrastrukturu koju bi sukladno Zakonu o vodama trebalo unijeti u
kapital Društva.

Nakon što više nitko nije zatražio riječ, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel dao je na
glasovanje iznijete izvještaje. Nakon glasovanja utvrđeno je kako su jednoglasno donesene
ODLUKA broj 67
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu.
Izvještaj o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.
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ODLUKA broj 68
Prihvaća se Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i
ostalih izvora financiranja za 2015. godinu.
Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora
financiranja za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.
ODLUKA broj 69
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Točka I.
Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2015. godinu godišnje financijske izvještaje
kako slijedi:
1. Bilanca
2. Račun dobiti 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 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobiti u iznosu od
419.402,46 kn.
Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od
1.446.866.341,94 kn.
ODLUKA broj 70
Ostvarena dobit u 2015. godini u iznosu od 419.402,46 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz
prethodnih godina.
ODLUKA broj 71
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro
d.o.o. iz Rijeke.
Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. iz
Rijeke čini sastavni dio ove odluke.
ODLUKA broj 72
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godini čini sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel predložio je da predsjednik Nadzornog odbora Vladimir
Benac objedinjeno izlaže po točkama 5 i 6 dnevnog reda, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

Ad 5. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja
poslova Društva u 2015. godini
Ad 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. i davanje
razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
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Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora, iznio je da je Nadzorni odbor KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. održao ukupno 8 sjednica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine,
na kojima je doneseno 39 odluka i 4 zaključka. Raspravljalo se o pitanjima koja su od značaja za
poslovanje Društva, potom o specifičnim temama iz djelatnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
dane su suglasnosti na ukupno 15 pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna te je
prihvaćena izmjena i dopuna organizacije i sistematizacije.
Nadzorni odbor je kroz financijske izvještaje imao uvid u poslovanje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
iz kojih proizlazi da je Društvo poslovalo u skladu s pozitivnim propisima, Planom poslovanja i odlukama
Skupštine, što ukazuje na ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ i nije bilo rasprave pristupa se glasovanju iznijetih izvješća. Nakon
glasovanja predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da su jednoglasno donijete
ODLUKA broj 73
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u 2015. godini.
Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. u 2015. godini čini sastavni dio ove odluke.
ODLUKA broj 74
Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.
Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.
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, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) daje se
razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu.

Ad 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom
2015. godine
Andrej Marochini, direktor Društva, iznosi da je Skupština KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine održala ukupno 5 (pet) sjednica, na kojima je
donesena ukupno 21 odluka. Uprava Društva je tijekom 2015. godine realizirala sve odluke.
Zaključak donesen na 7. sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 25. studenog 2014. godine, izvršen je
prezentacijom 26. svibnja 2015. godine razvojnih zahvata:
‐ 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.
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ i nije bilo rasprave pristupa se glasovanju iznijete informacije. Nakon
glasovanja predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel utvrdio je da je jednoglasno donijeta
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ODLUKA broj 75
Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama
Skupštine Društva tijekom 2015. godine.

Ad. 8. Razno
Predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Kako nitko nije zatražio riječ, predsjednik Skupštine Društva Vojko Obersnel zaključio je sjednicu.

Završeno u 15:08 sati.

Zapisničar:
Mojca Spinčić
Predsjednik Skupštine Društva:
mr.sc. Vojko Obersnel
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