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PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. 

  Vršanska 14 

SKUPŠTINA DRUŠTVA 

 

Klasa: 363-01/22-01/7 

Urbroj: 2142-03/54-22-3 

Krk, 21. ožujka 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

Sastavljen dana 21. ožujka 2022. godine o redovnoj 57. sjednici skupštine društva održanoj u 

prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,00 sati 

 

PRISUTNI: 

 

1. DARIJO VASILIĆ, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci 

2. NEVEN KOMADINA, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci, te 

predstavnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po punomoći načelnika 

3. ROBERT ANTON KRALJIĆ, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa 

po odluci 

4. MIRELA AHMETOVIĆ, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci 

5. DANIEL STRČIĆ, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci 

6. DRAGAN ZAHIJA, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci 

 

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100% 

 

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić, str.spec.ing.građ., sa suradnicima – B.Srdoč 

(Ponikve usluga), I.Jurešićem (pomoćnik direktora) i Z.Kirinčićem (rukovoditelj RJ Energetika). 

 

Predsjednik (N.Komadina) utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i 

Dubravka Dijanić, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o 

radu skupštine 

 

Predsjednik konstatira da on zastupa i Općinu Baška po punomoći danoj od općinskog načelnika 

Općine Baška. 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje. 

 

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi 

 

DNEVNI RED 

 

• usvajanje zapisnika s 55. redovne sjednice društva od 14.02.2022. 

 

1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans) 

2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2022. godinu (I izmjena) 

3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu 

(I izmjena) 

4. Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 

područje Grada Krka 

5. Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 

područje Općine Baška 

6. Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 

područje Općine Dobrinj 
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7. Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 

područje Općine Malinska-Dubašnica 

8. Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 

područje Općine Punat 

9. Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 

područje Općine Vrbnik 

10. Odlučivanje o donošenju Cjenika ostalih komunalnih usluga za područje Grada Krka i 

Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik 

11. Razno           

 

Zapisnik sa 55. redovne sjednice skupštine od 14.02.2022. 

 

N.Komadina (predsjednik) – prije davanja zapisnika na potvrđivanje utvrđuje kako se na prošloj 

sjednici raspravljalo o gospodarenju otpadom iz luka te ga zanima što se poduzelo po toj temi. 

D.Vasilić (Grad Krk) – Na odluku koju je ŽLUK imao na savjetovanju I.Jurešić je dostavio primjedbe, 

međutim, još nismo dobili nikakav odgovor. 

N.Komadina (predsjednik) – pričekat ćemo odgovor ŽLUK-a te ćemo ih zatim pozvati na 

koordinaciju gradonačelnika i načelnika  

 

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik. 

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 55. sjednice. 

 

AD. 1. 

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans) 

 

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor): 

Izmjene Plana poslovanja potrebe su zbog izdvajanja RJ Energetika u društvo Smart island Krk. Plan 

je sličan onome koji se usvajao u prosincu.  

 

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi 

 

ODLUKU 

 

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans), kako slijedi: 

• Planirani rashodi u iznosu od 47.331.453 kn smanjuju se na 44.435.206 kn  

• Planirani prihodi u iznosu od 47.364.460 kn smanjuju se na 45.170.550 kn 

• Planirana dobit u iznosu od – 33.007 kn povećava se na 735.344 kn 

 

AD. 2. 

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija za 2022. godinu (I izmjena) 

 

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor): 

Izmjene Plana investicija također su potrebe zbog izdvajanja RJ Energetika u društvo Smart island 

Krk. Osim toga, dodano je asfaltiranje reciklažnog dvorišta u Baški (toč. 19. Plana) te uređenje 

pretovarne stanice u Baški.  

 

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi 

 

ODLUKU 

 

1. Usvajaju se prve izmjene i dopune Plana investicija za 2022. godinu u skladu s tabelom koja je 

sastavi dio ove odluke. 
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AD. 3. 

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška  

sredstava amortizacije za 2022. godinu (I izmjena) 

 

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor): 

Plan utroška sredstava amortizacije odgovara Planu investicija.  

 

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi 

 

ODLUKU 

 

1. Usvajaju se prve izmjene i dopune Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu u skladu s 

tablicom koja je sastavni dio ove odluke. 

 

AD. 4. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja  

miješanog komunalnog otpada za područje Grada Krka 

 

Uvodno je izvijestio I.Jurešić (pomoćnik direktora): 

Na prošloj je skupštini dana informacija kako će se predloženi cjenik javne usluge staviti na mrežne 

stranice radi provedbe e-savjetovanja, što je i učinjeno 15. veljače. Savjetovanje je završilo 17. ožujka 

za sve JLS osim Općine Omišalj. Općina Omišalj je Odluku o načinu pružanja javne usluge donijela 

kasnije od ostalih JLS te je iz tog razloga savjetovanje za cjenik za područje Općine Omišalj 

produženo do 30. ožujka. Kolegica I.Fugošić je pripremila Izvješće o provedenom javnom 

savjetovanju koje će se objaviti tijekom današnjeg dana, a isti će vam se dostaviti uz zahtjev za 

davanje suglasnosti na cjenik tijekom sutrašnjeg dana. 

 

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni. 

 

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi 

 

ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje    

    Grada Krka. 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Grada Krka čini  

    sastavni dio ove Odluke. 

  

AD. 5. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja 

 miješanog komunalnog otpada za područje Općine Baška 

 

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s 

točkom 4. dnevnog reda te odluku da na glasanje. 

 

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi 

 
ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje    

    Općine Baška. 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Baška čini  

    sastavni dio ove Odluke. 
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AD. 6. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja 

 miješanog komunalnog otpada za područje Općine Dobrinj 

 

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s 

točkom 4. dnevnog reda te odluku da na glasanje. 

 

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi 

 
ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje    

    Općine Dobrinj. 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Dobrinj čini  

    sastavni dio ove Odluke. 

 

AD. 7. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja 

 miješanog komunalnog otpada za područje Općine Malinska-Dubašnica 

 

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s 

točkom 4. dnevnog reda te odluku da na glasanje. 

 

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi 

 
ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje    

    Općine Malinska-Dubašnica. 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Malinska- 

   Dubašnica čini sastavni dio ove Odluke. 

 

AD. 8. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja 

 miješanog komunalnog otpada za područje Općine Punat 

 

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s 

točkom 4. dnevnog reda te odluku da na glasanje. 

 

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi 

 
ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje    

    Općine Punat. 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Punat čini  

    sastavni dio ove Odluke. 

 

AD. 9. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika javne usluge prikupljanja 

 miješanog komunalnog otpada za područje Općine Vrbnik 

 

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s 

točkom 4. dnevnog reda te odluku daje na glasanje. 
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Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi 

 
ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje    

    Općine Vrbnik. 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Vrbnik čini  

    sastavni dio ove Odluke. 

 

AD. 10. 

Odlučivanje o donošenju Cjenika ostalih komunalnih usluga za područje Grada Krka i Općina 

Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik 

 

 

Uvodno je izvijestio I.Jurešić (pomoćnik direktora): 

Donošenje ovog cjenika vezano je uz problematiku velikih korisnika. Velikim korisnicima kojima ne 

odgovara pružanje javne usluge temeljem cjenika javne usluge (odvoz MKO 2 puta mjesečno) ponudit 

će se sklapanje ugovora temeljem cjenika ostalih komunalnih usluga. 

 

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi 

 

ODLUKU 

 

1. Prihvaća se prijedlog Cjenika ostalih komunalnih usluga na području Grada Krka i Općina: Baška, 

Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.  

2. Cjenik ostalih komunalnih usluga na području Grada Krka i Općina: Baška, Dobrinj, Malinska-

Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik čini sastavni dio ove Odluke. 

 

AD. 11. 

Razno 

 

N.Komadina (predsjednik) – upozorava na problem koji se stvara s dodjelom kućnih brojeva budući 

da Ponikve i HEP prilikom izdavanje priključaka traže kućni broj za koji se izdaje priključak, pa i kad 

nekretnina još nije izdana već ima samo građevinsku dozvolu. Smatra kako isto nije ispravno te ga 

zanima što se u vezi toga može poduzeti. Konkretno u Općini Dobrinj se brojevi izdaju kao da su u 

naselju Šilo iako su izvan njega ili postoje slučajevi da su izdana dva ista broja. 

N.Hržić (direktor) – smatra da je to problem katastra. Sustav naplate se vodi prema kućnim 

brojevima, a radi čega se nedavno radila i nova izmjera. Ukoliko ne zahtijevamo kućne brojeve 

ponovno ćemo si napraviti problem. 

 

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,50 sati . 

 

 

Zapisničarka        Predsjednik skupštine 

Ivona Fugošić, v.r.       Neven Komadina, v.r. 

 


