KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE d.o.o
za komunalne djelatnosti
Frankopanska 35,Brinje
Brinje,ožujak 2016.godine
Klasa:400-01/16-01/01
Ur.br.: 2125/79-16-01

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
POSLOVANJA ZA 2015 GODINU

DIREKTOR:
Josipa Pavlović,mag.ing.agr.

SADRŽAJ:
1.UVOD………………………………………………………………………………………………………… …………… 2
2 .GODIŠNJE IZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA 2015 GODINU………………………………………….. 3 – 5
3.PRILOG: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015 GODINU ZA 2015 GODINU………………………..

Godišnje Izvješće Komunalnog društva Brinje d.o.o za 2015 godinu

1

1.UVOD
Komunalno društvo Brinje d.o.o ,Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci upisano je u Sudski
registar pod nazivom:Komunalno društvo Brinje s ograničenom odgovornošću za komunalne
djelatnosti sa sjedištem u Brinju, Frankopanska 35.
Predmet poslovanja:
- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija te obavljanje
pogrebnih usluga
Komunalnim društvom Brinje d.o.o upravljaju Skupština društva,Nadzorni odbor koji se
sastoji od tri člana,Uprava društva .
Skupštinu društva čini jedan član i to Općinski načelnik Općine Brinje.
Nadzorni odbor bira skupština društva a jedan član imenuju zaposleni.
Uprav društva sastoji se od direktora na vrijeme od četiri godine.
Direktor društva planira poslovanje Društva,odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga i vodi
brigu o likvidnosti,donosi opće akte,predlaže odluke Skupštini Društva i izvršava odluke
Skupštine.
Poduzeće u toku svog poslovanja provodi cijeli niz mjera koje se odnose na što bolje i
efikasnije poslovanje društva.
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PLAN POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA
Komunalno društvo Brinje d.o.o posluje od 28.04.2014. godine ,glavna djelatnost istog
poduzeća je skupljanje , zbrinjavanje otpada te pružanje pogrebnih usluga,održavanje
groblja i održavanje javnih površina.
Kako se u 2014 godini odvoz otpada od domaćinstava vršio tri puta tjedno te prema Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom članak 28.mora se osigurati prikupljanje otpada iz svog
područja Općine Brinje te prema istom zakonu u kolovozu 2015 godine smo uveli odvoz
otpada iz naselja Plašćice, Letinac , Lipice, Prokike, Mali Kut, Lučane te tako iz tri radna rada
za skupljanje odvoza iz domaćinstava smo uveli na 4 radna dana a jedan dan u tjednu
ostavilo smo za zbrinjavanje kontejnera sa područja koja nisu obuhvaćena odvozom otpada
sa kućnog praga, odvoz kontejnera se podrazumijeva i iz grobnih mjesta .
Kako zapošljavamo samo jednog vozača u poduzeću a isti djelatnik ne može po zakonu
iskoristiti godišnji odmor bili smo prisiljeni raspisati natječaj za još jednog vozača što smo i
učinili u svibnju 2015 godine.Za vozača je primljen Ivica Sertić iz Lučana na određeno
odnosno na 3 mjeseca . Kako nam se poslovanje proširilo bili smo i dalje prisiljeni produžiti
ugovor o radu na određeno do kraja 2015 godine.
Što se tiče održavanja groblja imamo uvedena samo četiri groblja na području Općine Brinje
a u 2015 godinu smo snimili sva ostala groblja te smo uspjeli u evidenciju poduzeća uvesti
samo groblje Letinac a popisali smo i groblje Lučane .Groblje Letinac krećemo održavati sa
2016 godinom te ćemo ostvariti određeni prihod održavanjem groblja kroz godišnje
naknade.
Kako smo dobili na korištenje MAN -ov novi kamion 16 m3 zahvaljujući Fondu za zaštitu
okoliša i energetske učinkovitosti te Općini Brinje 06.12.2014.u 2 mjesecu 2015 godini uveli
smo skupljanje otpada iz velikih kontejnera 5 i 7 m3 od Ine i Hac-Onc poduzeća te tako
uštedjeli na radnom vremenu a i gorivu. Kako komunalno poduzeće prema svojim
djelatnostima mora obavljati svoje tekuće poslovanje tako smo i u 2015 godini vršili sve
redovne aktivnosti :odvoz otpada,košnja trave u groblju Brinje,Križpolje, Jezerane i Stajnici
krajem 4 mjeseca i 6-7 puta do blagdana Svih Svetih . Groblja su redovno održavana i
uređivana.
U 2015 godinu pogrebne usluge je poduzeće obavljalo kao i do sada radnim i neradnim
danima kao i nedjeljom i blagdanima.
Kako je došlo do razdvajanja poduzeća Komunalno društvo preuzelo je odlagalište Javorov
Vrh koji se svaki mjesec održava razguravanjem ICB strojem od poduzeća Vodovod d.o.o u
2014 godini a u 2015 godini koristili smo vanjske usluge za sanaciju odlagališta jer nemamo
stroj za razgrtat i zbijat otpad te prekrivat ga inertnim materijalom.
Nažalost u 4 mjesecu 2015 godine krenulo je paljenje odlagališta Javorov vrh i sa problemom
zapaljenog odlagališta smo se borili 4 ljetna mjeseca( svibanj,lipanj,srpanj ,kolovoz).
___________________________________________________________________________
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Redovito su se vršili tehnički pregledi i registracija vozila te su sva vozila uredno registrirana
ali kako smo dobili novi Man-ov kamion dva kamiona nemamo u planu produžiti registraciju
vozila već smo razgovarali s Metisom ali cijene su male pa smo odlučili naći kupca za iste . Za
Mercedes kamion bio je zainteresiran Zdravko Perković vlasnik Zippo obrti iz Stajnice .
Novim zakonom po prvi puta Društvo koje se bavi prijevozom otpada mora biti upisano u
Očevidnik prijevoznika otpada što smo i učinili,nakon određenog vremena u 12 mjesecu
zvalo nas je Ministarstvo za zaštitu okoliša i dalo nam na znanje da nemamo u registraciji
djelatnost prijevoz otpada, uputilo nas na brzu doregistraciju iste djelatnosti.
Kako smo imali u planu doregistraciju i drugih djelatnosti zbog povećanja prihoda društva a
sve gledajući da smanjimo opterećenje na Proračun osnivača isti Zahtjev za doregistraciju
djelatnosti prijevoza otpada i druge djelatnosti smo odradili u siječnju 2015.godine
Komunalno društvo Brinje d.o.o. će od 01.01.2015. godine provoditi projekt odvojenog
prikupljanja otpada .Prateći primjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom( NN
94/13) istim zakonom se propisuje način obračuna preuzetog otpada po volumenu ili
kilogramu predanog otpada što se do sada obračunavalo po članu domaćinstva gdje smo na
tu temu dosta razgovarali sa ostalim komunalnim društvima iz razloga što donošenjem
novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom Vlada RH u roku godine dana na prijedlog
ministarstva okoliša trebalo donijeti Uredbu o komunalnom otpadu gdje bi iz Uredbe isčitali
naputak o načinu izračuna naknade gospodarenje komunalnim otpadom jer Naputak (NN
129/2011)o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom prestao
primjenjivati donošenjem novog zakona ( NN 94/13).
Obračun za uslugu prikupljanja i zbrinjavanja otpada u pravnih osoba se obavlja osnovom
volumena spremnika što se dobar izračun naknade i u skladu sa novim zakonom te će se
tako obračunavalo i u 2015 godini a kako su domaćinstva bila obračunavana po članu
domaćinstva naše poduzeće se odlučilo da će budući obračuni preuzimanja otpada za
kućanstva odnosno domaćinstva ići po volumenu preuzetog otpada te smo još do kraja
2014.godine razmišljali o nabavci digitalne evidencije praćenja preuzetog otpada ali
realizaciju projekta smo proveli u 2015. godini što iziskuje veliki rad na terenu a sve u cilju
uvođenja novog sustava.
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Kako imamo 950 korisnika odvoza otpada fizičkih osoba i 64 korisnika pravnih osoba kojima
izdajemo mjesečne račune a za fizičke osobe izlistavamo svaka dva mjeseca za prethodna
dva mjeseca. Većina računa se raznese od vrata do vrata ali 30 % računa se šalje poštom. U
konačnici za otpad se godišnje raznese i 12 168 računa također uplate istih računa se
evidentiraju kroz izvode i u 2015 godini nismo imali niti jedan prigovor u knjigu žalbe na
nijedan račun. Administrativno komercijalno odjeljenje poduzeća radi 4 radna sata ali radi
besprijekorno i točno te efikasno.
Također prilikom pogreba prvo se naručitelji obraćaju upravi poduzeća,cijela slučaj se razradi
te se pristupa potpisivanju ugovora o narudžbi pogrebne usluge djelatnici zavisi od dogovora
vrše iskop i ukop odnosno pogrebnu uslugu te se u roku tri dana naplaćuje račun također u
računovodstvu gdje se automatski fiskalizira račun i vodi se kroz knjigu blagajne također sve
potvrde za prijevoz i ostavinsku raspravu se ispisuju u poduzeću i u 2015 godini smo obavili
81 pogrebnu uslugu.
Groblja Brinje,Križpolje,Jezerane i Stajnica kako se i održavaju kroz ljetne mjesece tako se i
dva puta godišnje šalju računi za ista groblja i svi računi prođu kroz poštu ,upisuju se u
dostavnu poštu kroz knjigu pošte. Sva pošta se evidentirana kroz ulaznu poštu također u
knjizi pošte.
Prilikom izdavanja računa bilo za smeće ,bilo za groblje također izlistavamo i opomene
ljudima te se u 2015 godini izlistali 400 opomena.
U komunalnom poduzeću je vrlo dinamičan posao praćen s rokovima od predaje obrazaca u
Poreznu upravu do predaje statističkih izvješća svaka tri mjeseca te Godišnjeg financijskog
izvješća u Poreznu upravu te Finu.
U pilogu ovog Izvješća je i Financijsko izvješće odnosno pregled prihoda i rashoda za 2015
godinu.
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