REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 03.03.2015.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 201. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 03. ožujka 2015. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u Premanturi)
s početkom u 17:00 h.
Prisutni: Tea Gobo, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Matija Medica, Ljubomir Mezulić
Odsutni:
Ostali: ravnateljica Maja Šarić, zapisničarka Greta Pavić

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 198. i 199. sjednice UV
2. Izvješće o aktivnostima u tijeku
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak predlaže nadopunu točke 1. dnevnog reda
usvajanjem zapisnika sa 200. sjednice UV. Predsjednica otvara sjednicu i predlaže dnevni red.
Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Za: 5
Protiv: 0
Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

AD.1. Usvajanje zapisnika s 198., 199. i 200. sjednice UV
Usvajaju se zapisnici s 198., 199. i 200. sjednice UV.
Za: 5

Protiv :0

AD.2. Izvješće o aktivnostima u tijeku
Ravnateljica upoznaje vijeće s tijekom provedbe postupka nabave revitalizacije sustava
kontrole prolaza vozila na Kamenjaku. Poziv za dostavu ponude je spreman te će biti poslan na
adresu triju subjekata. U Odluci o početku postupka nabave bagatelne nabave prema
prijedlogu ravnateljice predstavnici naručitelja su: Dario Mezulić -voditelj, Kristina Pliško-član,
Dubravko Stanko-član.
Ravnateljica je potvrdila da su svi djelatnici informirani o svojim obvezama, sukladno
usvojenim preporukama s 200. sjednice UV. Sukladno dogovoru o organizaciji rada,
predsjednica UV predlaže da se djelatnica Kristina Pliško pošalje na edukaciju za javnu nabavu
kako bi se osposobila za samostalno voñenje tog segmenta poslovanja. Takoñer stručna
suradnica za financije preuzima segmente financijkog poslovanja koje je do sada obavljala
poslovna tajnica.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.
Predsjednica UV traži da se za sljedeću sjednicu napravi razrada modela naplate ulaza za
motorna vozila za tekuću godinu, s cjelogodišnjim nadzorom ulaza na Kamenjak.
Traži se izrada pismenih obrazloženja po sljedećim pitanjima:
- potreba revitalizacije sustava kontrole prolaza vozila
- informacija o načinu funkcioniranja novog sustava kako bi javnost bila pravovremeno
obaviještena o novostima
- informacija o cjelogodišnjem kontroliranom ulazu vozilima na zaštićeno područje
- informacija o novostima u vezi akcija čišćenja Kamenjaka.

AD.3. Razno
Ravnateljica dostavlja troškovnik projekta istraživanja i obnove lokve, temeljem kojega
predsjednica UV predlaže da se sklopi ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta
istraživanja i obnove lokve na Kamenjaku s Hrvatskim herpetološkim društvom – HYLA iz
Zagreba, Lipovac I br.7 u ukupnom bruto iznosu 36.223,00 kuna.

UV predlaže ravnateljici da temeljem članka 132. Zakona o zaštiti prirode stavke 3. uputi
zahtjev izvršnom tijelu osnivača kako bi isti donio odluke o korištenju službenih osobnih vozila,
mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstva
reprezentacije.

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 18:00.

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 na provedbi
projekta istraživanja i obnove lokve na Kamenjaku s Hrvatskim herpetološkim
društvom – HYLA iz Zagreba - usvojeno

