KD AUTOTROLEJ d.o.o Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o Rijeka održane 30. prosinca 2016.
godine s početkom u 13.30 sati u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni
sustav, Titov trg 3
Prisutni članovi Skupštine:
1. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine
2. Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena
3. Denis Mladenić, predstavnik Općine Viškovo po punomoći
4. Zdenko Holenko, Povjerenik Vlade RH za Općinu Jelenje
5. Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra
6. Matija Laginja, načelnik Općine Klana
7. Dean Jurčić, predstavnik Grada Kastva po punomoći
8. Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle
9. Vedran Kinkela, predstavnik Općine Matulji po punomoći

Ostali prisutni:
Marin Rajčić, direktor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Irena Miličević, pročelnica Odjela
gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Marica Dragičević, rukovoditeljica
Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o Rijeka te Ivo Simper,
predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka.
Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću Poslovni sustavi d.o.o
Rijeka

Sjednicu otvara predsjednik Skupštine Vojko Obersnel, konstatira da postoji kvorum
za punovažno odlučivanje te predlaže dnevni red.
S obzirom da nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen slijedeći:

Dnevni red
1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Društva održane 2.
prosinca 2016. godine
2. Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2017. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za
2017. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću
gubitka iz prethodnih godina
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
5. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje
direktora KD Autotrolej d.o.o.
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
6. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
/izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Društva održane 2. prosinca
2016. godine
Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću
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broj 95

Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Skupštine Društva održane 2.
prosinca 2016. godine.

Ad. 2. Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2017. godinu

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su kilometri planirani po
postojećem voznom redu, dok se u 2017. godini planira u redovnoj djelatnosti
prevesti 45.289.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 434.000 putnika. Planirani
prihodi iznose 148.026.000,00 kuna, a rashodi 148.026.000,00 kuna. Subvencija je
planirana na nivou iznosa važećeg u rujnu 2016. godinu odnosno u iznosu od
44.771.000,00 kuna. Također, planirane su i investicijske aktivnosti te projekti u
sklopu Strategije razvoja urbane aglomeracije, odnosno nabavka autobusa, oprema
40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa, kao i nova auto
baza.
Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvara raspravu.
Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, pojašnjava kako je NO dao
suglasnost na ovakav Plan poslovanja, te ga ocijenio ambicioznim i optimističnim.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću
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1. Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za
2017. godinu.
2. Prihvaća se obveza subvencije KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu u
iznosu od 44.771.000,00 kuna.
Tablica rasporeda subvencije po gradovima i općinama za 2017. godinu
priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017.
godinu
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su Pravilnikom utvrđeni
izvori i način financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
nabavka opreme za djelatnosti sadržane u Planu razvoja komunalne djelatnosti
Grada Rijeke i ostalih jedinica.
Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvara raspravu.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću
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Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017.
godinu s rokom važenja od 1. siječnja 2017. godine.
Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu
priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 4. Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću gubitka iz
prethodnih godina
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je iz 2008. i 2009.
godine ostao gubitak u iznosu od 7.923.974,81 kuna, te kako je potrebno donijeti
odluku o načinu i vremenu pokrivanja istog.
Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvara raspravu i predlaže da se kao i
prethodne godine donese odluka o pokriću gubitka tijekom iduće godine.
Načelnik Općine Čavle, Željko Lambaša komentira kako je riječ o dugu još iz
2008. godine, te kada bi bilo realno da se navedeni dug, odnosno gubitak pokrije.
Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel odgovara kako navedeno ovisi o
proračunima JLS, te kako će iste navedeno riješiti sukladno financijskim
mogućnostima.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave,
Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće
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Skupština Društva KD Autotrolej d.o.o. utvrđuje da će se ostatak
nepokrivenog gubitka iz 2008. godine i 2009. godine u iznosu od 7.923.974,81
kuna pokriti do kraja 2017. godine.
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Prihvaća se Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o
pokriću gubitka iz prethodnih godina.

Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora
KD Autotrolej d.o.o.

Predsjednik nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o., Ivo Simper, a ujedno i
predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora,
pojasnio je kako je bio raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora, te kako su
na isti pristigle dvije prijave, te su obje ocijenjene pravovaljanima, odnosno da
ispunjavaju sve tražene uvijete. Prijave su dostavili Krešimir Šimek i Marin Rajčić.

Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvara raspravu.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću
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Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i
imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. od 22. prosinca 2016. godine.

Ad. 6. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel za direktora KD Autotrolej predlaže
Marina Rajčića, koji ovu funkciju obnaša od mjeseca kolovoza 2016. godine, dok je u
ranijem periodu obnašao i funkciju prokurista. Dodaje kako smatra da je Marin Rajčić
najbolji izbor za direktora, te kako ima njegovu podršku.
Predsjednik Skupštine Vojko Obersnel otvara raspravu.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću
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1. Za direktora KD Autotrolej d.o.o., Školjić 15, Rijeka, imenuje se Marin
Rajčić.
2. Marin Rajčić ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo
samostalno i pojedinačno.
3. Prava i obveze direktora Društva regulirat će se posebnim Ugovorom.

Ad. 7. Razno
Pod točkom Razno, Marin Rajčić se zahvalio na ukazanom povjerenju, te je izrazio
nadu u uspješan rad u novom mandatu uz naravno, podršku Skupštine.
Načelnik Općine Čavle, Željko Lambaša zahvalio je svim članovima Skupštine na
suradnji obzirom da se više neće kandidirati za mjesto načelnika Općine Čavle.
Novom direktoru i svim članovima Skupštine zaželio je uspješan daljnji rad.

Sjednica je završena u 14 sati

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Vojko Obersnel
ZAPISNIČAR SKUPŠTINE
Kristina Prijić, prof.

