
KD Autotrolej d.o.o. Rijeka 
  NADZORNI ODBOR 
 
 
     ZAPISNIK 
 
 sa 36. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 5. svibnja 
2016. godine s početkom u 9 sati u prostorijama direktora Društva  
 
Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Slavko Gauš, Hrvoje Karabajić i 
Nino Paškvan.  
 
Ostali nazočni: mr.sc. Željko Smojver, direktor Društva, Marica Dragičević, 
Rukovoditeljica Službe financija za Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, 
Pravnica za Poslovni sustavi d.o.o., te Zoran Turčinov, predsjednik Središnje 
komisije za popis sredstava i izvore sredstava Društva sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2015. godine.  
 
Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću za Poslovni sustavi d.o.o.  
 
Sjednicu je otvorio Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora. Utvrdio je da postoji 
kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red. Izvijestio je i kako je član 
Nadzornog odbora Željko Glavan opravdao svoje odsustvo te elektroničkim putem 
prihvatio sve točke dnevnog reda.  
 
Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 
 

 
1. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. 

Rijeka održane 19. travnja 2016. godine 
 

2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD 
Autotrolej d.o.o Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2015. godine 

 /izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/ 
 
 
3. Razno  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 1. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. 
Rijeka održane 19. travnja 2016. godine 
 
 S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 35. sjednice Nadzornog 
odbora održane 19. travnja 2016. godine.  
 
 Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, 
predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda 
usvoji. 
 
 
 
Nadzorni odbor jednoglasno donosi  
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Verificira se zapisnik s 35. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. 
Rijeka održane dana 19. travnja 2016. godine.  

 
 
 
Ad.2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD 
Autotrolej d.o.o Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2015. godine  
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/ 

 
 

 
 Direktor mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je imenovana Središnja 
komisija za popis sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2015 
godine u sastavu Zoran Turčinov, predsjednik, te Igor Pleše i Franko Ostarčević kao 
članovi. Riječ je predao predsjedniku Komisije, Zoranu Turčinovu koji je podnio 
detaljno izvješće Komisije. Turčinov je pojasnio kako je popis rađen na način da je 
napravljen popis zaliha rezervnih dijelova, materijala, korisnog otpada i ambalaže, 
investicijskog materijala, zaštitnih sredstava, službene odjeće i sitnog inventara i 
alata, te autoguma, zračnica, pojaseva i akumulatora gdje je utvrđen višak u iznosu 
od 232,87 kuna koje će se knjižiti u korist izvanrednih prihoda, dok će se za utvrđeni 
manjak u iznosu od 222,05 kuna teretiti odgovorna osoba. Napravljen je nadalje 
popis goriva, maziva, ambalaže i otpada gdje je utvrđen višak u iznosu od 2.002,79 
kuna koji će biti knjižen u korist izvanrednih prihoda, te manjak u iznosu od 999,40 
kuna. Spomenuti manjak se odnosi na manjak Eurodizela u iznosu od 101,42 kune i 
Biodizela u iznosu od 890,63 kuna, a što je unutar dopuštenih granica odstupanja. Za 
preostali manjak od 7,35 kuna teretiti će se odgovorna osoba. U sklopu popisa 
vrijednosnih kupona i kartica za poništavanje u priručnim skladištima, na prodaji 
pretplatnih karata i na blagajni utvrđeno je da zatečeno stanje odgovara 
knjigovodstvenom. U sklopu popisa autoguma u upotrebi, skladištu i vanbilančnoj 
evidenciji te akumulatora u upotrebi i vanbilančnoj evidenciji utvrđen je višak dvije 
autogume i to dvije rezervne gume na garažnim brojevima 14 i 18 koje nemaju 



inventarnog broja te je iste potrebno obilježiti i provesti proceduru upisa u 
knjigovodstvenu evidenciju. Nadalje, obavljen je i popis osnovnih sredstava u 
upotrebi i van upotrebe te sitnog inventara i alata u upotrebi gdje je utvrđen manjak u 
iznosu od 49,28 kuna prema osobnom zaduženju i 695,79 kuna prema zaduženju 
službe. U sklopu popisa potraživanja od kupaca, radnika i drugih pravnih osoba 
utvrđeno je kako stanje odgovara knjigovodstvenom stanju, kao i kod popisa 
nedovršenih radnih naloga, investicija, neutrošenih materijala, tuđih sredstava kod 
nas i naših kod drugih.  
 
 
 Otvorena je rasprava. 
 
 Član Nadzornog odbora, Slavko Gauš komentira kako bi trebalo utvrditi 
granicu terećenja za sitan inventar, a ne teretiti osobe. 
 
 Direktor mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je riječ o minornim 
vrijednostima, te kako je na taj način uređen sustav.  
  
 

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, 
predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda 
usvoji.  
 
 
Nadzorni odbor jednoglasno  donosi  
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Prihvaća se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora 
sredstava KD Autotrolej d.o.o Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.  

 
 

 
Ad. 8. Razno  
 
 
Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.  
 
Završeno u 9.15 sati  

 
      

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA 
        Ivo Simper 
 
 
Zapisničar 
Kristina Prijić 



 

 

 

 


