KD AUTOTROLEJ d.o.o Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o Rijeka održane 04. listopada 2017.
godine s početkom u 12 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16
Prisutni članovi Skupštine:
1. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine
2. Tomislav Dundović, predstavnik Grada Bakra po punomoći
3. Denis Mladenić, predstavnik Općine Viškovo po punomoći
4. Dean Jurčić, predstavnik Grada Kastva po punomoći
5. Bruno Frlan, predstavnik Općine Matulji po punomoći
6. Željka Šarčević Grgić, načelnica Općine Klana
7. Ivana Cvitan Polić, načelnica Općine Čavle
8. Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenja
9. Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Grada Kraljevice
10. Dražen Vranić, načelnik Općine Kostrena

Ostali prisutni:
Marin Rajčić, direktor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Marko Filipović, zamjenik
gradonačelnika Grada Rijeke, Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora KD
Autotrolej d.o.o Rijeka, Maja Malnar, viša savjetnica za pravne poslove u Odjelu
gradske uprave za komunalni sustav, Dejan Ljubobratović, zamjenik načelnice
Općine Čavle te Dragana Karan Popović, pročelnica Upravnog odjela za financije,
opće i pravne poslove.
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. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva
/izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
/izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2017. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
5. Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP
gorivo – nabavljenih 2017. godine
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
6. Razno

Ad. 1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva
Predsjednik Skupštine, Vojko Obersnel, za zamjenicu predsjednika Skupštine
predlaže načelnicu Općine Čavle, Ivanu Cvitan Polić.
Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi
slijedeću

O D L U K U

broj 1

Temeljem članka 22 Društvenog ugovora bira se Ivana Cvitan Polić za
zamjenicu predsjednika Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o., na vrijeme od četiri
godine.

Ad. 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
Predsjednik Skupštine, Vojko Obersnel, riječ predaje višoj savjetnici za
pravne poslove u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Maji Malnar koja
pojašnjava kako je riječ o Poslovniku kojim je uređen rad Skupštine, način sazivanja
sjednica, donošenja odluka i sve ostalo što je vezano uz rad ovog tijela.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

broj 2

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o.
Poslovnik o radu Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o. priložen je ovoj
Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad. 3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je u razdoblju od 30.
rujna 2013. godine do 5. svibnja 2017. godine održano 20 sjednica Skupštine KD
AUTOTROLEJ d.o.o. te je donijeto ukupno 111 Odluka. U skladu s navedenim,
Uprava Društva je realizirala sve Odluke i Zaključke Skupštine Društva u razdoblju od
30. rujna 2013. godine do 5. svibnja 2017. godine.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

broj 3

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine KD
AUTOTROLEJ d.o.o.

Ad. 4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2017. godinu
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je KD Autotrolej u
kolovozu ove godine pokrenulo pozivno nadmetanje za predmet nabave Usluga
revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu. Pozivi za dostavu dostavljeni su na tri
adrese, a ponude je dostavilo dvoje ponuditelja. Utvrđeno je da obje ponude
zadovoljavaju tražene uvjete, no sukladno kriteriju najniže ponudbene cijene,
odabrana je ponuda ponuditelja HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, čija ponuda glasi
na iznos od 55.000,00 kuna (bez PDV-a).

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U

broj 4

Revizorska kuća HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka bira se za reviziju
financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu.

Ad. 5. Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo –
nabavljenih 2017. godine
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je Planom poslovanja i
Rebalansom istog za 2016. godinu bilo predviđeno kako će se nabava novih 10
autobusa na SPP financirati iz sredstava EU ukoliko se osigura ta mogućnost ili
putem namjenskih sredstava sukladno provedenoj nabavi. No, kako sredstva iz
strukturnih fondova EU nisu tada bila dostupna, drugim Rebalansom plana
poslovanja za 2016. godinu Skupština KD Autotrolej definirala je da će se nabavka
ovih autobusa financirati iz namjenskih sredstava. Najpovoljniju ponudu dostavila je
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb. Riječ je kunskom kreditu, iz Programa
Infrastruktura s 2,5% fiksne kamate i 0,50% naknade jednokratno na iznos

odobrenog kredita. Ugovoreni rok otplate je 12 godina uz poček od 3 godine od
povlačenja kredita. Prema konačnom otplatnom planu ukupni trošak po kreditu iznosi
25.137.000,00 kuna.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština
Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

broj 5

Prihvaća se Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih
na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine.

Ad. 6. Razno
Pod točkom Razno, predstavnik Općine Matulji po punomoći, Bruno Frlan pita ima li
pomaka u sporu sa Gradom Opatija, obzirom na situaciju koja je prisutna u javnom
gradskom prijevozu, odnosno uveden je niz linija na području susjednih JLS, pa tako
i Općine Matulji. Navedene linije uvedene su kako bi se omogućio prijevoz
mještanima susjednih JLS, te ih je znatno više no što je to bio slučaj u ranijem
razdoblju obzirom da Grad Opatija ne želi sudjelovati u financiranju linija koje
prometuju područjem susjednih JLS.
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je s Gradom Opatija u
tijeku sudski spor, te kako je sa predstavnicima istih održan niz sastanaka. No,
naglasio je kako će KD Autotrolej učiniti sve kako bi se isti riješio mirnim putem.
Načelnica Općine Čavle, Ivana Cvitan Polić pita u kojoj su fazi projekti koje je
KD Autotrolej prijavio na financiranje putem urbane aglomeracije.
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovara kako je riječ o tri projekta,
nabavka ekološki učinkovitih vozila, implementacija sustava najave na stajalištima,
kao i nova auto baza. Naglasio je kako je ugovor za nabavku novih autobusa, a koji
se potpisuje sa resornim ministarstvom, pripremljen te kako je jedan natječaj već
raspisan.
Načelnik Općine Jelenje, Robert Marčelja pita za pojašnjenje načina obračuna
cijene prilikom podizanja i smanjenja standarda prijevoza. Dodao je i kako Općina
jelenje ima dugovanje prema KD Autotrolej, te kako će učiniti sve da navedeno
podmire, no, zbunjuje ih način obračuna cijene kilometara.
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovara kako je razlika u cijeni kilometra
prilikom podizanja, odnosno smanjenja standarda prisutna iz razloga što prilikom
podizanja standarda KD Autotrolej ima cijeli niz troškova, od zapošljavanja dodatnih

radnika, angažmanu dodatnih vozila i slično, dok prilikom smanjenja standarda ne
dolazi do otpuštanja radnika i primjerice prodaje vozila.
Predsjednik Skupštine, Vojko Obersnel, predlaže da KD Autotrolej organizira
sastanak s Općinom Jelenje na navedenu temu, te da zajednički pokušaju iznaći
najbolje rješenje.

Sjednica je završena u 13 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

mr.sc. Vojko Obersnel
ZAPISNIČAR SKUPŠTINE
Kristina Prijić, prof.

