REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 29.12.2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 198. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 29. prosinca 2014. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u
Premanturi) s početkom u 16:45 h.
Prisutni: Tea Gobo, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Matija Medica
Odsutni: Ljubomir Mezulić, ravnateljica Maja Šarić
Ostali: zapisničarka Greta Pavić

DNEVNI RED

1. Predstavljanje idejnog rješenja instalacije u prostoru – Vedran Šilipetar
2. Usvajanje zapisnika 196. i 197. Sjednice UV
3. Uvid u tekstualno rješenje knjige o podmorju i potvrda ugovora o poslovnoj suradnji s
KPA Medulin
4. Potvrda računa Regi elektrik za radove na rampi Rupine
5. Izvješće o postupcima temeljem prijave inspekcije rada
6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju
7. Donošenje Pravilnika o radu, plaćama i drugim naknadama
8. Otvaranje i ocjena pristiglih prijava na natječaj za edukatora-pripravnika
9. Imenovanje Povjerenstva za provedbu inventure
10. Odabir tvrtke za izradu nove web stranice
11. Potvrda ugovora o poslovnoj suradnji s OPG Igor Mezulić
12. Razno

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

AD.1. Predstavljanje idejnog rješenja instalacije u prostoru – Vedran Šilipetar
Predsjednica UV daje riječ gdinu Šilipetru koji predlaže idejno rješenje instalacije u prosturu.
Gdin Šilipetar upoznaje vijeće s idejom o izradi skulptura leptira koje bi se instalirale na
području Kamenjaka te uveliko doprinijele turističkoj ponudi i obogaćivanju općeg vizualnog
dojma Kamenjaka. Prijedlog materijala za izradu skulptura bi bio vareno željezo.
Predsjednica zahvaljuje gdinu Šilipetru na izlaganju.

AD.2. Usvajanje zapisnika 196. i 197. Sjednice UV
Usvajaju se zapisnici s 196. i 197. sjednice UV
Za: 4
Protiv:0

AD.3. Uvid u tekstualno rješenje knjige o podmorju i potvrda ugovora o poslovnoj suradnji s
KPA Medulin
Nakon što je gdin Vojnić predsjednik KPA Medulin dostavio sadržaj knjige “Istarska podvodna
priča” UV je odlučilo da se pristupi potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji te da se definira
koliko primjeraka knjige dobiva JU Kamenjak na korištenje te da ustanova može sadržaj knjige
koristiti za edukativne radionice.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog o potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji.
Za: 4

Protiv: 0

AD.4. Potvrda računa Regi elektrik za radove na rampi Rupine
Upravno vijeće daje suglasnost za plaćanjem izvedenih radova na uređenju rampe na ulazu
Rupine tvrtki Regi-elektrik d.o.o. iz Medulina, Regi 9 u ukupnom bruto iznosu 24.950,00 kuna.
Vijeće jednoglasno izglasava plaćanje računa.
Za: 4

Protiv:0

AD.5. Izvješće o postupcima temeljem prijave inspekcije rada
Točka 5. prebacuje se za slijedeću sjednicu zbog izostanka ravnateljice – izlagatelja.

AD.6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju
Predsjednica UV otvara raspravu po pitanju predloženih Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju.
Vijeće smatra da u ovom prijedlogu nisu ispravljene sve točke koje se navode u dopisu s
primjedbama MZOIP, te šalje Izmjene i dopune Odluke o osnivanju na doradu, uz prijedlog za
održavanje radnog sastanka s odvjetnikom zbog dugotrajnog procesa izrade akata i
nerazumijevanja smjernica danih od strane Upravnog vijeća.

AD.7. Donošenje Pravilnika o radu, plaćama i drugim naknadama
Predsjednica UV otvara raspravu po pitanju dostavljenih dorađenih prijedloga Pravilnika o radu
i Pravilnika o plaćama i naknadama. Mišljenje je vijeća da je dobar model da se predmetni
pravilnici odvoje kako bismo imali Pravilnik o radu kao jednu cjelinu te Pravilnik o plaćama i
naknadama kao drugu cjelinu. UV šalje materijale na dodatnu doradu, uz prijedlog za
održavanje radnog sastanka s odvjetnikom zbog dugotrajnog procesa izrade akata i
nerazumijevanja smjernica danih od strane Upravnog vijeća.

AD.8. Otvaranje i ocjena pristiglih prijava na natječaj za edukatora-pripravnika
Povjerenstvo otvara pristigle kuverte s dokumentacijom vezano za provedeni natječaj za
edukatora-pripravnika.
1. Marijan Čendak – traži se dokaz o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
2. Ana Babić – ne udovoljava uvjetima natječaja
3. Nada Trogrlić - traži se dokaz o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
4. Blanka Krstić – ne udovoljava uvjetima natječaja
5. Tea Šćulac – ne udovoljava uvjetima natječaja
6. Iva Kovačić – traži se dokaz o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
7. Goran Stjepić – udovoljava uvjetima
8. Sanja Telalović – traži se dokaz o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
9. Tatjana Jaćimović – traži se dokaz o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
10. Dubravka Matić – ne udovoljava uvjetima natječaja
11. Marina Roksandić - traži se dokaz o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
Povjerenstvo predlaže da se nakon dostave dokaza o udovoljavanju uvjeta za pripravnički staž
utvrdi koji će kandidati biti pozvani na razgovor.

AD.9. Imenovanje Povjerenstva za provedbu inventure
Predsjednica UV predlaže da se imenuje Povjerenstvo za provedbu inventure te predlaže da
predsjednik komisije bude Dubravko Stanko, a članovi da budu Kristina Pliško, Maja Šarić,
Greta Pavić, Sebastian Pintur.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.
Za: 4

Protiv:0

AD.10. Odabir tvrtke za izradu nove web stranice
Upravno vijeće daje prijedlog da ravnateljica izabere tvrtku koja će kreirati web stranicu, s
obzirom da novopristigle ponude ne prelaze iznos od 10.000 kuna.

AD.11. Potvrda ugovora o poslovnoj suradnji s OPG Igor Mezulić
Upravno vijeće dobilo je prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji s OPG-om Mezulić na uvid te
donosi odluku o suglasnosti za potpisivanjem istog.
Vijeće jednoglasno donosi odluku.
Za: 4

Protiv:0

AD.12. Razno
Na traženje djelatnika, zbog zimskog vremena, Upravno vijeće donesi odluku o radnom
vremenu čuvara prirode tijekom siječnja 2015. godine, do donošenja novog Pravilnika o radu.
Prijedlog je da radno vrijeme bude od 8:00 – 16:00.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za: 4

Protiv: 0

Na traženje djelatnika, UV donosi odluku da se, s obzirom da su i druge općinske tvrtke dobile
dar u naravi, isti isplati i djelatnicima JU Kamenjak u iznosu od 400,00 kuna po zaposleniku.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.
Za: 4

Protiv: 0

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 19:00.

Zapisničarka
Greta Pavić

Predsjednica Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Tea Gobo

SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA:
-

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji S KPA Medulin
na izradi knjige o podmorju “Istarska podvodna priča” - usvojeno

-

Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje izvedenih radova na uređenju rampe na ulazu
Rupine tvrtki Regi-elektrik d.o.o. – usvojeno

-

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu inventure - usvojeno

-

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s OPG Mezulić
na provedbi projekta trajne zaštite istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u
sustavu ruralnog razvitka Istre – introdukcija istarskog goveda u zakonom zaštićena
područja- usvojeno

-

Odluka o određivanju radnog vremena za čuvare prirode – usvojeno

-

Odluka o davanju suglasnosti za isplatu dara u naravi zaposlenicima u iznosu 400,00
kuna po zaposleniku – usvojeno

