ZAPISNIK
sa 16. sjednice u 4. mandatu Upravnog Vijeća JKU «Prvenj» Tkon , održane dana 05. prosinca 2017.
god. s početkom u 10:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Tkon.

NAZOČNI: Goran Mušćet,Marija Ugrinić, Marin Vidović.
IZOČNI: Branko Rudić i Lovre Bojmić.
ZAPISNIK VODI: Julijana Radović Longin.
Sjednici prisustvuje ravnatelj Dino Smoljan.
Predsjednik je otvorio sjednicu Upravnog vijeća JKU «Prvenj», pozdravio je sve nazočne i utvrdio
da postoji kvorum.
Upitao je nazočne dali imaju primjedbe na Zapisnik sa prethodne 15. sjednice. Kako nije bilo
primjedbi Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Pročitao je predloženi dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Financijski izvještaj Jku „Prvenj“ na dan 30.09.2017. g.
2. Prijedlog 4. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2017. g.
3. Prijedlog Odluke o otpisu neosnovanog potraživanja i stornu računa za odvoz smeća,
4. Prijedlog Zaključka vezano za žalbu Nikole Bujasa na uslugu odvoza smeća,
5. Prijedlog Odluke o visini cijene startnina utrke Škraping za 2018. g.
6. Prijedlog Odluke o visini kotizacije za nastup na Sajmu otočnih proizvoda za vrijeme
Škrapinga 2018. g.
7. Obavijest o osnivanju tvrtke Prvenj d.o.o. i prijenosu gospodarske cjeline Jku „Prvenj“ u
Prvenj d.o.o.
8. Obavijest o novom načinu gospodarenja otpadom sukladno novoj Uredbi o gospodarenju
komunalnim otpadom,
9. Razno.
Predsjednik je predložio da se doda još pod točku 4. Prijedlog Zaključka vezano za molbu Marinka
Katičina i Aleksandra Adžića vezano za uslugu odvoza smeća.
Upitao je nazočne dali imaju primjedbe na predloženi dnevni red.
Kako nije bilo primjedbi, dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad-1.
Predsjednik je otvorio prvu točku dnevnog reda, te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je pročitao stavke Financijskog izvještaja na dan 30.09.2017.
Prihodi iznose: odvoz smeća: 251.461 kn, parking: 71.932, javne i zelene površine: 261.427, kamp
Sovinje: 1.486.586, kafić-kamp: 49.728, škraping: 135.509, donacije-općina: 84.000, donacijeostali: 81.800, ukupno prihodi: 2.256.643. Rashodi: odvoz smeća: 225.231, parking: 46.716,
Komunalna usluga luka Tkon: 30.386, Javne i zelene površine: 193.688, kamp Sovinje: 749.396,
kafić kamp: 35.575, škraping: 244.112, uprava: 336.864, ukupno rashodi: 1.861.968.
Ravnatelj je kazao da je poslan dopis Lučkoj upravi da podmire režijske troškove luke Tkon kao i da
prebace priključke na vodu i struju na njihovo ime.
Kazao je da je Škraping poslovao pozitivno, da se planira proširiti kamp Sovinje, da će se postaviti
mobilna kućica kao dodatna ponuda u kampu, istaknuo je da se dodatno uložilo u marketing
kampa te da je u izradi projekt kampa, u konačnici Jku Prvenj je u plusu na kraju ovog razdoblja.
Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćen

- Financijski izvještaj Jku „Prvenj“ na dan 30.09.2017. g. koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Ad-2.
Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda, te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao da je potrebno donijeti dopune Plana javne nabave, vezano za nabavu mobilne
kućice za kamp Sovinje i nabavu komunalne opreme. Fond za zaštitu okoliša bi sufinancirao
nabavu kanti za biootpad.
Nakon kratke rasprave jednoglasno su usvojene
- 4. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017. g. koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Ad-3
Predsjednik je pročitao treću točku dnevnog reda i dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao da je potrebno izvršiti otpis neosnovanog potraživanja jer su neke osobe
zadužene kao vikendaši a prebacile su adresu na Tkon, za kafiće koji nisu radili u devetom mjesecu
i vlasnike kućica s južne strane koji odvoze svoje smeće u Biograd i za storno računa za odvoz
smeća.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena
- Odluka o otpisu neosnovanog potraživanja i stornu računa za odvoz smeća, koja se nalazi u
prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad-4.
Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je pročitao žalbu od Nikole Bujasa vezano za storno računa za odvoz smeća za 2017. g. iz
razloga jer nije boravio tijekom ove godine u Tkonu i priložio je račune Elektre gdje se vidi da nije
bilo potrošnje struje.
Nazočni su prihvatili žalbu Nikole Bujasa te jednoglasno donesen
- Zaključak o prihvaćanju žalbe Nikole Bujasa- koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Ravnatelj je pročitao žalbu od Aleksandra Adžića vezano za uslugu odvoza smeća. Navodi se kako
njegov objekt u Ugriniću nema uvjete za stanovanje, nema priključenu struju niti vodu.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesen
- Zaključak o prihvaćanju žalbe Aleksandra Adžića vezano za uslugu odvoza smeća za 2017. g. - koji
se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ravnatelje je pročitao molbu od Marinka Katičina vezano za oslobađanje plaćanja duga za odvoz
smeća u iznosu od 3.085,50 kn za deveti mjesec za kamp, plaća račune za sedmi i osmi mjesec,
navodi da se radi o malom obiteljskom kampu u kojem u devetom mjesecu pa i nema gostiju.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesen
- Zaključak o oslobađanju plaćanja odvoza smeća za deveti mjesec za kamp za Marinka Katičinakoji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad-5.
Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao da je potrebno donijeti cjenik startnina za Škraping za 2018. g.
Kazao je da bi cijene ostale iste kao lani, a kako se uvodi nova Obiteljska kategorija, cijena
startnine bi za nju iznosila 120,00 kn. Nazočni su predložili da djeca do 12. godina u Obiteljskoj
kategoriji plaćaju 80,00 kn.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena

- Odluka o visini cijene startnine utrke Škraping 2018. - koja se nalazi u prilogu Zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Ad-6.
Predsjednik je pročitao šestu točku dnevnog reda te dao riječ Julijani Radović Longin.
Julijana je kazala da se predlaže ista cijena kotizacije za nastup na Sajmu za vrijeme Škrapinga
2018. kao i prošle godine, u iznos od 60,00 kn. Smatra da je ovo prihvatljiva cijena za izlagače.
Očekuje se nastup 42 izlagača.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena
- Odluka o visini kotizacije za nastup na Sajmu otočnih proizvoda za vrijeme Škrapinga 2018. g.
Ad-7.
Predsjednik je otvorio sedmu točku dnevnog reda te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao kako sa 1.1.2018. se mijenja pravni oblik Jku Prvenj te prelazi u Prvenj d.o.o. na
način prijenosa gospodarske cjeline u Prvenj d.o.o.
Ad-8.
Predsjednik je otvorio osmu točku dnevnog reda te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao kako je obveza do 01.05.2018. prijeći na novi način obračuna i gospodarenja
komunalnim otpadom, sukladno novoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.
Uvesti će se novi sistem naplate koji će uključivati fiksni i varijabilni dio, te će se naplata vršiti po
količini.

Ad-9.
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda pod „razno“.
Pod točkom razno raspravljalo se o aktualnim događanjima u JKU „Prvenj“.

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica zaključena u 11:00 sati.

UPRAVNO VIJEĆE JKU «PRVENJ»
Predsjednik:
Goran Mušćet

Broj: 08-18/2017
U Tkonu, 05. prosinca 2017. godine.

