
ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Skupštine Orlić d.o.o. , održane dana 05. studenog 2019. god. s početkom u 11:00 

sati, u Općinskoj vijećnici Općine Tkon. 
 
NAZOČNI: Goran Mušćet, Branko Rudić, Marin Vidović i Branislav Smoljan. 
IZOČNI:  
ZAPISNIK VODI: Vesna Brzić. 
 
Sjednici prisustvuje direktor Dino Smoljan. 
Predsjednik je otvorio sjednicu Skupštine Orlić d.o.o., pozdravio je sve nazočne i predstavio novog 
člana Branislava Smoljana koji je počeo s obnašanjem dužnosti člana Skupštine, umjesto Lovre 
Bojmića. 
Upitao je nazočne dali imaju primjedbe na Zapisnike, kako nije bilo primjedbi jednoglasno su 
prihvaćeni. 
Pročitao je predloženi dnevni red: 

DNEVNI RED: 
1. Financijsko izvješće o poslovanju Orlić d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2019.g 
2. Prijedlog Odluke o produženju roka i povećanju iznosa revolving kredita s Erste bankom, 
3. Prijedlog Cjenika korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog otpada na području Općine Tkon, 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih 

mjesta Orlić d.o.o. 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća zaposlenika Orlić 

d.o.o. 
6. Prijedlog za donošenje novog Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu 

naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području Općine Tkon, 
7. Razno. 

 
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. 
Direktor je pročitao Financijsko izvješće Orlić d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2019.g 
Nakon kratke rasprave jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće Orlić d.o.o. do 30.09.2019. g. 
koje se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio 

 
Ad-2. 

Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda. 
Direktor je kazao kako je ovo godina ulaganja i da je podignut kredit za radove u kampu, čime su se 
prihodi podigli. 
Nakon kratke rasprave o novim kupnjama zemljišta u svrhu proširenja kampa, završeno je sa 
drugom točkom dnevnog reda. 

Ad-3. 
Predsjednik je otvorio treću točku dnevnog reda. 
Direktor je ukazao na promjene u zakonu o mijenjanju cijena za odvoz i sakupljanje otpada 
pravnim osobama, te potvrdio početak suradnje sa tvrtkom iz Pakoštana za odvoz glomaznog 
otpada. 

 



Ad-4. 
Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda. 
Direktor je ukratko obrazložio, nije bilo pitanja, te je završeno i sa četvrtom točkom. 
 

Ad-5. 
Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda. 
Direktor je ukratko obrazložio, nije bilo pitanja, te je završena peta točka dnevnog reda. 
 

Ad-6. 
Predsjednik je otvorio šestu točku dnevnog reda. 
Direktor je iznio novo vrijeme naplate parkinga od 01.05.-30.09. i podizanje cijena dnevnih parking 
karta zbog velikog ulaganja u parkirališta, i namjere da se i dalje ulaže. 
 

Ad-7. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda pod „razno“. 
Pod točkom razno raspravljalo se o aktualnim događanjima u Orlić d.o.o. 
 
 
 
 
 
 

 
Dnevni red je iscrpljen te je sjednica zaključena u 12:00 sati. 

 
Predsjednik Skupštine: 

Goran Mušćet 
 
 
Broj: 03-07/19 
U Tkonu, 05. studenog 2019. godine. 


