
KD AUTOTROLEJ d.o.o.  
SKUPŠTINA 
Rijeka, 02. srpanj 2020. godine  
 
 
Pozivate se na 16. sjednicu Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o. koja će se održati u 
 
 
                                  srijedu, 08. srpnja 2020. godine u 14,30 sati 

u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3 
 
 
DNEVNI RED: 
 
 
1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Skupštine Društva održane 24. ožujka 2020. 

godine 
 

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2019. godinu 
2.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu  
2.2. Godišnje izvješće za 2019. godinu  
 /Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

4. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu  
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/ 
 

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD   
Autotrolej d.o.o. 
/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/ 
 

6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu i davanje 
razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/ 
 

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na  
sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

8. Konačni obračun subvencije za 2019. godinu 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

9. Donošenje odluke o privremenom korištenju sredstava za razvoj za tekuće 
poslovanje 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

10. Izvješće o poslovanju siječanj – ožujak 2020. godine 
 /Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 
 
 
 
 



11. Izvješće o situaciji u Društvu zbog posljedica krize izazvane virusom COVID 19 i 
prijedlog mjera sanacije 
11.1. Situacija u Društvu 
11.2. Provedene mjere štednje 
11.3. Prijedlog mjera sanacije 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

12. Projekcija poslovanja za 2020. godinu te izrada Izmjena Smjernica i Rebalansa 
Plana poslovanja za 2020. godinu 
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/ 
 

13. Razno 
 

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
     mr.sc. Vojko Obersnel  

                  
 
NAPOMENA: Mole se članovi Skupštine da u slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici, svojim 
ovlaštenim predstavnicima daju punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, koju je OBAVEZNO donijeti na 
sjednicu. 
Privitak: Materijali za sjednicu  
 
 
 


