
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka  
        NADZORNI ODBOR 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 29. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka sazvane 

telefonskim putem 01. prosinca 2015. godine 
 

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora: 
 

1. Ivo Simper, predsjednik 
2. Hrvoje Karabajić, zamjenik predsjednika 
3. mr.sc. Željko Glavan, član 
4. Slavko Gauš, član 
5. Nino Paškvan, član 

 
Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost 
na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem. 
 
Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći 
 
 
D n e v n i   r e d: 
 
 
1.    Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ 

d.o.o. Rijeka održane dana 29. listopada 2015. godine 
 
2. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD 

AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu 
           /Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/   

 
3.       Razno 
 
 
 
 

---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog 
odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 29. listopada 2015. godine. 
Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi 
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Verificira se zapisnik s 28. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. 
Rijeka održane 29. listopada 2015. godine 
 
 
 
Ad.2. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi prihvaćanja Informacije o 

prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o 
Rijeka za 2016. godinu  

                 /Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/   
 

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2016. godinu 
sadrže osnovne, zajedničke elemente za izradu Planova poslovanja za komunalna 
društva i to: 

– obujam komunalne usluge; 

– broj zaposlenih; 

– cijene komunalne usluge; 

– troškovi poslovanja; 

– subvencija; 

– investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene u Proračunima JLS; 

– investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava; 

– upravljanje kvalitetom. 

U skladu s definiranim zajedničkim elementima za izradu Smjernica za 2016. godinu 
planiraju se sljedeće osnovne veličine: 

1. Kilometri su planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje. 

U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2016. godini, 

planiramo 9.097.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 700.000 kilometara u 

ugovorenom prijevozu. 

2. U 2016. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 44.426.000 putnika, a u 

ugovorenom prijevozu 485.000 putnika. 

3. U 2016. godini planira se 441 radnik (stanje na dan) i 451 radnik na bazi sati 

rada (UKR). 



4. Ne planira se povećanje cijena usluge prijevoza putnika, ukoliko ne dođe do 

značajne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim 

propisima. 

5. Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2016. godinu planira se 

na razini utvrđenog za rujan 2015. godine, u iznosu od 39.721.000,00 kn. 

 
Nadzorni odbor jednoglasno donosi  
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Prihvaća se Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD 
AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu 
 

 
Ad.3. Razno 
 
 Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.  
 
 
                 PREDSJEDNIK NADZORNOG  
                      ODBORA 
 
                      Ivo Simper  
 
ZAPISNIČAR 
Aleksandra Stjepanović, mag.iur.  
 
 


