REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 19.09.2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 194. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 19. rujna 2014. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u Premanturi) s
početkom u 17:10 h.
Prisutni: Tea Gobo, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Matija Medica,
Odsutni: Ljubomir Mezulić
Ostali: ravnatelj Maja Šarić zapisničarka Greta Pavić, Nina Skoko, Davor Poropat

DNEVNI RED
1. Prezentacija sustava nadzora zaštićenog područja
2. Izvješće i plan realizacije programa očuvanja autohtonih pasmina – istarskog govedo
3. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustroju I sistematizaciji radnih mjesta
4. Prijedlog novog Pravilnika o radu, plaćama I drugim naknadama
5. Potvrda računa Megamont
6. Potvrda računa Poretti
7. Informacija o zaključku načelnika Općine Medulin – prijenos dobiti
8. Realizacija Financijskog plana i Plana nabave dugotrajne imovine do 31.08.2014. i
pregled aktivnosti koje će biti realizirane do kraja 2014.
9. Izrada knjige o podmorju Općine Medulin – KPA Medulin
10. Zamolba za korištenje prostora – Ansambl slobodnog plesa
11. Zamolba orijentacijskog kluba RIS Delnice
12. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak otvara sjednicu i predlaže dnevni red.
Dnevni red se prihvaća jednoglasno usvaja.
Za:4
Protiv:0
Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

AD.1. Prezentacija sustava nadzora zaštićenog područja

Predsjednica UV daje riječ gdinu Poropatu iz tvrtke Poretti kako bi isti prezentirao novi
sustav naplate.
Programska aplikacija za naplatu parkinga i kontrolu ulaza kroz LPR sustav sa bazom podataka,
analize (po danima, mjesecima, kategorijama vozila, registarskim oznakama).
Sustav video nadzora, integracija sa naplatnim blagajnama, LPR sustav, programski paket za
blagajne parking sustava. Ovom aplikacijom bi se olakšao protok vozila, kontrola vozilo-kartica
–kamera.

AD.2. Izvješće i plan realizacije programa očuvanja autohtonih pasmina – istarsko govedo

Predsjednica daje riječ djelatnici Nini Skoko koja na zahtjev ravnateljice iznosi kratku
prezentaciju vezanu za istarsko govedo-boškarine. Prezentacija je vezana na izvješće s
prijašnje sjednice te moguću poslovnu suradnju s OPG-om Mezulić. Plan ustanova je da se na
parceli 733/1 (vlasništvo RH, dozvolu dobili od DUDDI-a) izradi tor i nastrešnica kako bi tamo
boravilo istarsko govedo te bi djelatnica Nina Skoko sa grupama mogla doći održati edukaciju o
istarskom govedu.O istarskom govedu brinuo bi se gdin Mezulić koji ima OPG.

AD.3. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Predsjednica predlaže prvo čitanje pravilnika. Vijeće ima primjedbu na uvrštavanje radnog
mjesta stručni suradnik za financije u ustrojstvenu jedinicu službe općih i zajedničkih poslova
te smatra da bi to radon mjesto trebalo podpasti pod ured ravnatelja. Vijeće predlaže da
pravilnik ostane posebno, a odluka o koeficijentima radnog mjesta posebno. Zbog puno
primjedbi na pravilnik vijeće predlaže da se za slijedeću sjednicu pripreme izmjene i dopune
Pravilnika te izmjene i dopune Odluke o usklađivanju korficijenata složenosti radnih mjesta .
Vijeće jednoglasno izglasava prijedlog.
Za: 4
Protiv:0

AD.4. Prijedlog novog Pravilnika o radu, plaćama i drugim naknadama
Odgađa se.
AD.5. Potvrda računa Megamont
Upravno vijeće usvaja plaćanje računa.
Za: 4
Protiv:0
AD.6. Potvrda računa Poretti
Upravno vijeće usvaja plaćanje računa.
Za:4
Protiv:0

AD.7. Informacija o zaključku načelnika Općine Medulin – prijenos dobiti
Odluka se odgađa dok se ne utvrdi način plaćanja.
AD.8. Realizacija Financijskog plana iI Plana nabave dugotrajne imovine do 31.08.2014.
Odgađa se za slijedeće vijeće.
AD.9. Izrada knjige o podmorju Općine Medulin – KPA Medulin
Upravno vijeće moli ravnateljicu da zatraži od KPA Medulin da im se dostavi sadržaj knjige I
izgled knjige kako bi se vidjelo točno što obuhvaća knjiga.

AD.10. Zamolba za korištenje prostora – Ansambl slobodnog plesa
Predsjednica daje riječ ravnateljci koja upoznaje vijeće sa zamolbom Ansambla slobodnog
plesa za prostorom (na Kamenjaku) gdje bi ansambl održao plesnu radionicu.
Vijeće jednoglasno usvaja zamolbu.
Za: 4
Protiv:0
AD12. Zamolba orijentacijskog kluba RIS Delnice
Ravnateljica upoznaje vijeće s nacrtom projekta orijentacijskog kluba “RIS” Delnice koji bi se u
budućnosti pokušao organizirati na području Kamenjaka ( međunarodno natjecanje u u
orijentacijskom trčanju). Prijedlog kluba je da se ustanova uključi u izradu karte za
orijentacijski sport. Ovaj projekt imao bi rekreativno-zabavne, obrazovno-kulturne i
zdravstvene vrijednosti.
Vijeće daje pristanak da se JU Kamenjak uključi u ovaj projekt.
Za: 4
Protiv:0
AD.12. Razno
Ravnateljica upoznaje vijeće s upitom gdina Milikića (tužio ustanova zbog povrede na radu) koji
odvjetniku Vujčiću (zastupa ustanova) upućuje prijedlog u kojem bi isti odustao od tužbe ako
svaka strana snosi svoje troškove.
Vijeće prihvaća prijedlog.
Za:4
Protiv:0

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 19:30.

Zapisničarka
Greta Pavić

Predsjednica Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Tea Gobo

