REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 05.06.2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 190. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 05. Lipnja 2014. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u Premanturi)
s početkom u 19:00 h.
Prisutni: Tea Gobo, Kristina Pliško, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Ljubomir Mezulić
Odsutni:
Ostali: v.d. ravnatelj Maja Šarić zapisničarka Greta Pavić, načelnik Goran Buić, Aleksandar Hinić

DNEVNI RED

1. Odluka o ugovaranju zaštitarskih usluga za sezonu 2014.
2. Usvajanje zapisnika 186., 187. i 188. sjednice UV
3. Informacija o tekućim poslovima
4. Odluka o ponudi za nabavu čitača barcoda
5. Potvrda najpovoljnije ponude za tisak promotivnih letaka
6. Potvrda najpovoljnije ponude za izradu tabela
7. Dogovor oko daljnjih aktivnosti vezanih za meteorološku stanicu
8. Dogovor oko nabave servera
9. Potvrda ugovora o pružanju odvjetničkih usluga
10. Realizacija projekta izrade knjige o podmorju Općine Medulin – KPA Medulin
11. Otvaranje kuverti s pristiglim prijavama za provedeni javni natječaj za čuvara prirode
12. 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. Odluka o ugovaranju zaštitarskih usluga za sezonu 2014.
Prijedlog v.d. ravnateljice je da se za sve poslove vezane za zaštitarske usluge angažira tvrtka
Crni Vjetar te da djelatnik Crnog Vjetra bude od 01.06. – 30.09. 2014. godine na rampama
kako bi u slučaju potrebe intervenirao na terenu.
Predsjednica predlaže da se sklopi ugovor s tvrtkom Crni Vjetar.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.
Za: 5
Protiv:0
AD.2. Usvajanje zapisnika 186., 187. i 188. sjednice UV
(Zapisnici u prilogu).
Usvaju se zapisnici sa 186., 187. i 188. sjednice UV.
Za:5
Protiv:0
AD.3. Informacija o tekućim poslovima
Vijeće daje ovlast v.d. ravnateljici za zapošljavanje sezonskih djelatnika.
AD.4.Odluka o ponudi za nabavu čitača barcoda

V.d. ravnateljica predlaže da se na rampu ugradi barcod čitač ( propust nastao kod kupovine
rampi).
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.
Za:5
Protiv:0
AD.5. Potvrda najpovoljnije ponude za tisak promotivnih letaka

V.d. ravnateljica upoznaje vijeće da su skupljene tri ponude za štampanje letaka te da je
ponuda Med eko servisa najjeftinija.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za:5
Protiv:0
AD.6. Potvrda najpovoljnije ponude za izradu tabela

V.d. ravnateljica upoznaje vijeće o sakupljenim ponudama vezanim za izradu tabele.
Najpovoljnija ponuda je tvrtke Sublime.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za:5
Protiv:0
AD.7. Dogovor oko daljnjih aktivnosti vezanih za meteorološku stanicu
Predsjednica vijeća predlaže da se skupe ponude za novu meteorološku stanicu kao I za
panoramsku kameru.

Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za:5
Protiv:0
AD.8. Dogovor oko nabave server
Vijeće predlaže v.d. ravnateljici da prikupi ponude za nabavku server.
AD.9. Potvrda ugovora o pružanju odvjetničkih usluga
Vijeće predlaže da v.d. ravnateljica održi suradnju s postojećim odvjetničkim uredom do
dovršetka poslova u tijeku, a nakon toga da odluči s kojim odvjetničkim uredom će nastaviti
poslovnu suradnju.

AD.10. Realizacija projekta izrade knjige o podmorju Općine Medulin – KPA Medulin
Vijeće prebacuje točku za sljedeću sjednicu UV.

AD.11.

Povjerenstvo otvara pristigle kuverte s dokumentacijom vezano za provedeni javni natječaj za
čuvara prirode.

1. Anica Jaković- nepotpuna dokumentacija ( potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
(izvornik), dokaz o položenom ispitu za upravljanje plovilom B kategorije (kopija, s
originalom na uvid).
2. Marijo Josipović – potpuna dokumentacija
3. Robert Lončar- nepotpuna dokumentacija (dokaz o položenom ispitu za upravljanje

plovilom B kategorije, izjavu kandidata/kandidatkinje o posjedovanju traženog znanja
najmanje jednog stranog jezika (navesti kojeg) i rada na računalu
4. Darko Oros- nepotpuna dokumentacija ( potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izvornik)).

5.Luka Čelan - potpuna dokumentacija

Povjerenstvo predlaže da se kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja Marijo
Josipović i Luka Čelan pozovu na razgovor dana 13.06.2014. godine.
AD.13. Razno

V.d. ravnateljica predlaže da se kupe modernije i funkcionalnije kamere.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.
Za: 5
Protiv:o
Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 20:30.

SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA:
- Odluka o ugovaranju zaštitarskih usluga za sezonu 2014. Tvrtka Crni Vjetar– usvojeno
13. Odluka o ponudi za nabavu čitača barcoda– usvojeno

-

Potvrda ponude za štampanje letaka tvrtke Med eko servis- usvojeno
Potvrda ponude izrade tabele tvrtke Sublime -usvojeno

Zapisničarka
Greta Pavić

Predsjednica Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Tea Gobo

