REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 09.05.2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 187. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 09. svibnja 2014. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u Premanturi)
s početkom u 17:25 h.
Prisutni: Tea Gobo, Kristina Pliško, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Ljubomir Mezulić
Odsutni: ravnatelj Igor Pasini
Ostali: zapisničarka Greta Pavić

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 185. sjednice UV
2. Upućivanje prijedloga Općinskom vijeću Općine Medulin temeljem zahtjeva za razrješenje
ravnatelja na njegov zahtjev
3. Donošenje odluke o raskidu ugovora o radu voditelja naplate na ulazno-izlaznim punktovima i
donošenje odluke o sklapanju ugovora o radu tajnice na neodređeno vrijeme
4. Donošenje odluke o daljnjoj potrebi za radom djelatnika kojemu ugovor o radu na određeno
vrijeme ističe 20.05.2014.
5. Donošenje odluke o usklađenju koeficijenata složenosti radnih mjesta sukladno nazivlju u ZZP
(NN 80/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sisitematizaciji radnih mjesta u JU Kamenjak
6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak otvara sjednicu i predlaže dnevni red.
Dnevni red se prihvaća jednoglasno.
Za: 5
Protiv: 0
Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

AD.1. Usvajanje zapisnika sa 185. sjednice Upravnog vijeća
(Zapisnik u prilogu).
Usvaja se zapisnik sa 185. sjednice UV.
Za:5
Protiv:
AD.2. Upućivanje prijedloga Općinskom vijeću općine Medulin temeljem zahtjeva za
razrješenje ravnatelja na njegov zahtjev
Gđa Gobo upoznaje vijeće sa dogovorom sa odvjetnicom koja će složiti prijedlog razrješenja
ravnatelja koji će se uputiti na općinsko vijeće OM. Napomena je da do razrješenja ravnatelj
je dužan obnašati svoje dužnosti.
Gđa Gobo predlaže izglasavanje prijedloga.
Vijeće jednoglasno izglasava prijedlog.
Za: 5
Protiv:0
AD.3. Donošenje odluke o raskidu ugovora o radu voditelja naplate na ulazno-izlaznim
punktovima i donošenje odluke o sklapanju ugovora o radu tajnice na neodređeno vrijeme
Gđa Gobo predlaže da se ugovor o radu voditelja naplate na ulazno-izlaznim punktovima
raskine te da se Greta Pavić zaposliti na ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radno
mjesto tajnice zbog stalne potrebe za djelatnicom na radnom mjestu tajnice, naročito u
razdoblju koje slijedi.
Povjerenstvo izglasava odluku.
Vijeće jednoglasno usvaja odluku
Za:5
Protiv:0
AD.4. Donošenje odluke o daljnjoj potrebi za radom djelatnika kojemu ugovor o radu na
određeno vrijeme ističe 20.05.2014.
Gđa Gobo otvara raspravu po tom pitanju. Djelatniku će se produžiti ugovor o radu do
iskorištenja godišnjeg odmora.
Vijeće je utvrdilo potrebu za rad još jednog čuvara prirode, te će JU Kamenjak u što kraćem
roku objaviti javni natječaj za čuvara prirode kako nalaže ZZP.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za:5
Protiv:0
AD.5. Donošenje odluke o usklađenju koeficijenata složenosti radnih mjesta sukladno
nazivlju u ZZP (NN 80/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih
mjesta u JU Kamenjak

Gđa Gobo otvara raspravu po tom pitanju. Briše se naziv glavni nadzornik, nadzornik 1. reda i
nadzornik 2. reda te temeljem ZZP novi nazivi su glavni čuvar prirode (VSS) i koef. 3,02, čuvar
prirode 1. reda (SSS/VSS), koef. 2,80 i čuvar prirode 2. reda (SSS) s koef. 2,42.
Gđa Gobo daje prijedlog na glasanje.
Vijeće jednoglasno izglasava prijedlog.
Za:5 Protiv:0
Gdin Mezulić napušta sjednicu.
Gđa Iveša Mihovilović predlaže da se popriča sa Goranom Stjepićem (student oceanologije)
vezano za mjesto edukatora.
Gđa Gobo predlaže da se kod novog zapošljavanje u ugovor ubaci zakonski probni rok. Vijeće
prihvaća prijedlog da se kod budućeg zapošljavanja uvede probni rok.

AD.6.Razno
Vijeće se upoznaje sa situacijom koja je nastala u uvali podlokva gdje je slovenski državljanin
dovezao veliki kontejner ( čuvari prirode izašli su na teren i sastavili zapisnik).
Vijeće se upoznaje s upitom o kupnji sezonskih ulaznica za quad vozila.Gđa Gobo predlaže da
im se omogući kupnja ulaznica sukladno cjeniku, u vidu kupnje mjesečne ulaznice za
motocikle.
Vijeće se slaže s prijedlogom ponude mjesečne ulaznice.
Za: 4
Protiv:o

Vijeće se upoznaje s ugovorom s Istarskim botaničkim društvom vezano za izradu elaborate
“Karta staništa i smjernice za održivim upravljanjem staništima na području Značajnog
krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag,” kao i s ugovorom NATURA –“Monitoring
morske cvjetnice Posidonia oceanic na području Javne ustanova Kamenjak”.
Gđa Gobo objašnjava da su ti ugovori uvršteni u financijski plan i predlaže njihovo
prihvaćanje.
Vijeće jednoglasno prihvaća ugovore.
Za: 4
Protiv:0
Vijeću su pristigla još dva zahtjeva za koncesijska odobrenja (zahtjev za masažom PRO.NAIL i
za obavljanje prijevoza posjetitelja ISTRACTION).
Povjerenstvo predlaže prihvaćanje zahtjeva.
Vijeće jednoglasno prihvaća zahtjeve.
Za: 4
Protiv:0

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 18:50.
SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA:
-

-

-

Prijedlog OV za prihvaćanje ravnateljevog zahtjeva za razrješenje na njegov zahtjevusvojeno
Odluka o raskidu ugovora o radu Grete Pavić na radnom mjestu voditelja naplate na
ulazno-izlaznim punktovim i zapošljavanju Grete Pavić na radno mjesto tajnice na
neodređeno vrijeme- usvojeno
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za čuvara prirode- usvojeno
Odluka o usklađenju koeficijenata složenosti radnih mjesta sukladno nazivlju u ZPP (NN
80/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u JU
Kamenjak- usvojeno
Odluke o dodjeli koncesijskih odobrenja-odobrene
Odluka o sklapanju ugovora o provedbi monitoring staništa s Istarskim botaničkim
društvom – usvojeno
Odluka o sklapanju ugovora o provedbi montoringa posidonije, eibljeg fonda i
mekušaca s Društvom za zaštitu prirode Hrvatske NATURA – usvojeno
Odluka quadovi prema cjeniku - usvojeno

Zapisničarka
Greta Pavić

Predsjednica Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Tea Gobo

