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ZAPISNIK
sa 16. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
(videokonferencija)
održane dana 3. travnja 2020. godine sa početkom u 10:00 sati.
Prisutni:
- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine (Grad Labin)
- Irene Franković, član Skupštine (Općina Sveta Nedelja)
- Slavko Rabar, član Skupštine (Općina Kršan)
- Ivan Franković, član Skupštine (Općina Pićan)
- Glorija Paliska, član Skupštine (Općina Raša)
Ostali prisutni:
- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ani Debeljuh – zapisničarka
Za rad sjednice Skupštine društva direktor predlaže sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine društva
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju nagodbe sa Hrvatskom poštom d.d.
3. Razmatranje prijedloga o izmjeni cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
4. Program mjera za stabilizaciju poslovanja uzrokovanu posebnim okolnostima pandemijom
korona virusa (COVID-19)
5. Prijedlog Odluke o obustavi slanja opomena i opomena pred tužbu i pokretanja mjera prisilne
naplate
6. Razno
Na prijedlog dnevnog reda članovi nemaju primjedbi pa se utvrđuje kako je prihvaćen sljedeći
dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine društva
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju nagodbe sa Hrvatskom poštom d.d.
3. Razmatranje prijedloga o izmjeni cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
4. Program mjera za stabilizaciju poslovanja uzrokovanu posebnim okolnostima pandemijom
korona virusa (COVID-19)
5. Prijedlog Odluke o obustavi slanja opomena i opomena pred tužbu i pokretanja mjera prisilne
naplate
6. Razno

Ad.1.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Budući da članovi nisu imali pitanja ni primjedbe pristupa se glasovanju.
Zapisnik sa 15. sjednice Skupštine društva jednoglasno je verificiran.
Ad. 2.
Zoran Rajković objašnjava kako je došlo do spora između Hrvatske pošte d.d. kao davatelja usluge i 1.
MAJ-a d.o.o. kao korisnika usluge iz razloga jer preporučene pošiljke nisu u zakonskom roku isporučene
korisnicima usluge na području Grada Labina, općine Pićan, Raše, Kršana i Sv. Nedelje u mjesecu lipnju
2018.g. Iz tog razloga, 1. MAJ d.o.o. poslao je zahtjev za rješenje spora HAKOM-u d.o.o.
Direktor govori kako se radi o naknadi štete i to u iznosu od 335.000 kn te da se je pristalo na nagodbu sa
davateljem usluge iz razloga novonastale situacije sa pandemijom koronavirusa. Rok za isplatu naknade
je 30 dana od dana potpisivanja nagodbe.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Slavko Rabar pita kamo će se utrošiti dobiveni iznos?
Direktor govori da će se time pokriti jedan dio gubitka koji je nastao uslijed novonastale situacije.
Budući da članovi više nemaju pitanja rasprava se zatvara te se pristupa glasovanju.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju nagodbe sa Hrvatskom poštom d.d. jednoglasno je usvojen.
Ad.3.
Zoran Rajković daje riječ direktoru Društva da obrazloži 3. točku dnevnog reda.
Direktor govori kako je Općina Kršan donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
općine Kršan. Odlukom o izmjeni i dopuni propisano je da davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u
kalendarskoj godini preuzima glomazni komunalni otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo na
lokaciji obračunskog mjesta, bez naknade u najvećoj količini do 5m³.
Direktor nadalje obrazlaže kako su se u 2018.g. donijele Odluke kako bi se mogle napraviti jedinstvene
cijene i da to nije na taj način uređeno da bi došlo do velikih razlika u cijeni. Temeljem donesenih Odluka
svi korisnici kategorije kućanstvo imaju pravo na 1m³ besplatnog preuzimanja glomaznog komunalnog
otpada. Općina Kršan je u ožujku 2020.g. donijela Odluku kojom se korisnicima kategorije kućanstvo
odobrava besplatno preuzimanje 5m³ glomaznog komunalnog otpada. Temeljem donesenog postoje dvije
varijante: da se trošak preuzimanja 5m³ glomaznog komunalnog otpada rasporedi na sve korisnike javne
usluge kategorije kućanstvo na području grada Labina i općina Raša, Kršan, Sv. Nedelja i Pićan ili da se
trošak rasporedi samo na korisnike kategorije kućanstvo na području općine Kršan. U obje varijante
trebalo bi izmijeniti važeći cjenik, ali to bi značilo i povećanje cijene obvezne minimalne javne usluge za
korisnike. Govori i kako je o toj problematici poslan e-mail članovima Skupštine.
Zoran Rajković otvara raspravu.
Slavko Rabar govori kako je općinsko vijeće Općine Kršan donijelo Odluku, ali da se o tome nije
razmišljalo na taj način, odnosno da se nije razmišljalo o povećanju cijena.
Direktor govori da mu je žao da ga općinski načelnik Općine Kršan nije obavijestio o prijedlogu izmjena i
dopuna Odluke. Upitno je i kako će se objasniti korisnicima povećanje cijene. Građani mogu i naručiti
kontejner od 5m³ te mogu koristiti i mobilno reciklažno dvorište.
Ivan Franković govori kako nije vrijeme da se cijene povećavaju te da se ne slaže sa varijantom da svi
korisnici kategorije kućanstvo na području Labinštine snose troškove već samo korisnici na području
općine Kršan.

Glorija Paliska i Irene Franković govore kako se slažu sa mišljenjem Ivana Frankovića.
Zoran Rajković govori kako je Odluka donijeta u lošem trenutku te da je sam način donošenja Odluke
neprimjeren. Korisnici traže pojeftinjenje cijene javne usluge, a ne povećanje.
Zaključak je sljedeći: direktor neka odradi razgovor sa općinskim načelnikom općine Kršan u odnosu na
korekciju cijena prema korisnicima kategorije kućanstvo na području općine Kršan, a ne i prema ostalima
na području Labinštine.
Direktor govori da će se poslati službeni dopis općinskom načelniku općine Kršan.
Ad.4.
Zoran Rajković govori kako novonastala situacija iziskuje određene mjere u poslovanju Društva. Daje riječ
direktoru Društva da obrazloži 4. točku dnevnog reda.
Direktor govori kako je donijet program mjera za stabilizaciju poslovanja uzrokovanu posebnim
okolnostima pandemijom virusa COVID-19. Prioritet je da se očuva zdravlje svih radnika te nesmetano
funkcioniranje osnovnih komunalnih djelatnosti prikupljanja otpada i pogrebne djelatnosti. Radnici su
podijeljeni u dvije grupe koji naizmjenično rade svakog tjedna. Također, radnici koriste i godišnji odmor za
2019. i 2020.g. Na početku izbijanja pandemije donijeta je i Odluka o provođenju mjera stabiliziranja
financijskog poslovanja, a sastoji se od sljedećih mjera: mjera zabrane zapošljavanja, obustava nabavke
osnovnih sredstava, obustava nabavke sitnog inventara, obustava svih investicija osim onih koje se
odnose na sufinanciranje EU sredstvima. Napravljena su i dva scenarija poslovanja A i B prikazana u
dostavljenom materijalu. Iz scenarija je vidljivo da je nužno dnevno praćenje situacije. Posebno se mora
pratiti kretanje na turističkom tržištu te voditi brigu o pogrebničkim uslugama i zbrinjavanju otpada. Mjere
se moraju provoditi na svim razinama te se mora u obzir uzeti izloženost i opterećenost djelatnika u
sustavu. Direktor napominje kako se radnicima nije podijelio bon u naravi u iznosu od 200,00 kn za Uskrs
te da se neće isplatiti ni regres. Planira se smanjenje plaća.
Zoran Rajković otvara raspravu.
Zoran Rajković govori kako unutar hotelskih kuća postoji 5 scenarija. Napominje i kako smanjenje plaća
nije popularno.
Glorija Paliska govori kako dnevno treba pratiti situaciju i nije za smanjenje plaća.
Irene Franković i Ivan Franković također nisu za smanjenje plaća.
Slavko Rabar govori kako treba pričekati do svibnja i pratiti situaciju.
Zoran Rajković pita da li je u scenariju B uzeto u obzir smanjenje održavanja zelenih površina?
Direktor govori da je uzeto u obzir.
Zoran Rajković govori kako treba provoditi mjere jer da bi mogla biti upitna likvidnost Društva te predlaže
da se da suglasnost direktoru za provođenje mjera.
Članovi su suglasni sa daljnjim provođenjem mjera za stabilizaciju poslovanja.
Ad.5.
Zoran Rajković daje riječ direktoru Društva da obrazloži točku 5. dnevnog reda.
Direktor govori da se radi o preporuci Vlade. Traži se da se odgodi slanje korisnicima opomene i
opomene pred tužbu na dospjele, a neplaćene račune i da za ubuduće odgodi mjere prisilne naplate od
1.1.2020.g.
Zoran Rajković otvara raspravu.
Ivan Franković govori kako je situacija sa pandemijom nastala početkom mjeseca ožujka 2020.g. pa traži
ukoliko su ostali suglasni, da se u članku III. prijedloga Odluke izmijeni datum primjene poduzimanja
mjera od 10.3.2020.g., a ne od 1.1.2020.g.
Ostali članovi se slažu sa predloženim.

Nakon izmjene članka III. prijedloga Odluke, a budući da članovi više nemaju primjedbi, pristupa se
glasovanju.
Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o odgodi slanja opomena i opomena pred tužbu dužnicima i
pokretanje mjera prisilne naplate.
Ad.6.
Direktor govori da je dana 27. ožujka 2020. godine Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije na
temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom u postupku revizije Dozvole za gospodarenje otpadom od 15. veljače
2018. godine ovom trgovačkom društvu izdao Rješenje o reviziji dozvole za gospodarenje otpadom.
Rješenjem se utvrđuje između ostalog i postupak zbrinjavanja otpada na odlagalištu. Novom Dozvolom
nije dozvoljeno odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagalište te je zbrinjavanje krupnog
(glomaznog) otpada od građana osigurano putem javne usluge i na zahtjev kod korisnika usluge.
Potrebno je uskladiti Cjenik trgovačkog društva u dijelu koji se odnosi na „2.1. Deponiranje i likvidaciju
miješanog komunalnog otpada , krupnog (glomaznog) otpada i ostalog otpada dovozom vlastitim
vozilom“. Prijedlog je da se poveća cijena zbrinjavanja krupnog otpada po m³.
Zoran Rajković otvara raspravu. Članovi Skupštine nemaju pitanja.
Predsjednik Skupštine zatvara sjednicu Skupštine u 10:45 sati.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zoran Rajković

