ZAPISNIK
sa 18. sjednice u 4. mandatu Upravnog Vijeća JKU «Prvenj» Tkon , održane dana 26. ožujka 2018.
god. s početkom u 10:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Tkon.

NAZOČNI: Goran Mušćet, Marija Ugrinić, Branko Rudić i Lovre Bojmić.
IZOČNI: Marin Vidović.
ZAPISNIK VODI: Julijana Radović Longin.
Sjednici prisustvuje ravnatelj Dino Smoljan.
Predsjednik je otvorio sjednicu Upravnog vijeća JKU «Prvenj», pozdravio je sve nazočne i utvrdio
da postoji kvorum.
Upitao je nazočne dali imaju primjedbe na Zapisnik sa prethodne 17. sjednice. Kako nije bilo
primjedbi Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Pročitao je predloženi dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:
Financijski izvještaj Jku „Prvenj“ za 2017. g.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta,
Prijedlog Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika Jku „Prvenj“,
Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju radnika,
Prijedlog Odluke o visini cijene smještaja u mobilnoj kućici u fkk kampu „Sovinje“ i
popratnih sadržaja,
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zaposlenje domara na neodređeno vrijeme,
Žalbe građana na uslugu odvoza smeća,
Razno.

Upitao je nazočne dali imaju primjedbe na predloženi dnevni red.
Kako nije bilo primjedbi, dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad-1.
Predsjednik je otvorio prvu točku dnevnog reda, te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je pročitao stavke Financijskog izvještaja za 2017.
Prihodi ukupno iznose: 2.729.824,00 a rashodi ukupno: 2.669.874,00 kn.
Prihod odvoz smeća: 294.759 kn, parking: 158.456 kn , javne i zelene površine: 294.269 kn kamp
Sovinje: 1.511.293 kn, kafić-kamp: 49.728 kn, škraping: 136.605 kn, donacije-općina: 82.721,
donacije-ostali: 122.391 kn. Rashodi: odvoz smeća: 338.412, parking: 80.629, Komunalna usluga
luka Tkon: 31.996, Javne i zelene površine: 324.771, kamp Sovinje: 1.004.172, kafić kamp: 36.171,
škraping: 266.240, uprava: 587.483.
Ravnatelj je kazao kako se započelo sa novim načinom naplate parkinga i nabavljeni su parking
aparati. U kamp Sovinje je uloženo 250.000,00 kn, napravljeno je proširenje struje, vode, novi
vanjski tuševi, uredila se plaža i sunčalište, izrađena je nova web stranica kampa te se postavlja
mobilna kućica u kampu. Planira se i povećanje cijena u kampu za slijedeću sezonu.
Branko Rudić je pitao što je sa kupnjom zemlje u kampu.?
Dino Smoljan je kazao da je u planu kupnja zemlje od Snježane Dešković, Općina kupuje zemlju.
Predsjednik je kazao da će se osvijetliti put od Poljana do kampa Sovinje i do Ugrinića.
Ravnatelj je kazao da je Škraping na nuli, te da je sama organizacija bila dobro medijski popraćena.
Predsjednik je kazao da treba pohvaliti cjelokupan rad.
Lovre Bojmić je pitao kolike su šanse da se datum Škrapinga prebaci na kasniji termin, s obzirom na
lošije vremenske prognoze.

Predsjednik je kazao da se datum neće mijenjati iz razloga što je Škraping dio Treking lige i
njihovog kalendara utrka.
Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćen
- Financijski izvještaj Jku „Prvenj“ za 2017. g. koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Ad-2.
Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda, te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao da je potrebno donijeti Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji
radnih mjesta u kojem se nalaze sva radna mjesta po djelatnostima kojima se sada bavi Prvenj i
kojima bi se moga baviti u budućnosti.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je usvojen
- Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta koji se nalazi u prilogu
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad-3
Predsjednik je pročitao treću točku dnevnog reda i dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao da je potrebno donijeti Odluku o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika
Jku „Prvenj“, a nastavno na već usvojeni Pravilnik o o unutarnjoj organizaciji rada i sistematizaciji
radnih mjesta.
Marija Ugrinić je kazala da je ona predstavnik radnika i prenijela je prijedlog od Žarka Mušćeta za
povećanje plaće.
Ravnatelj je kazao da prema izlistu tahografa Žarko odrađuje i manji broj sati nego što je propisano
te sada koristi i godišnji odmor što do sada nije, te po ovome nema temelja za povećanje plaće.
Branko Rudić je pitao dali se plaće usklađuju prema stanjem u državi inflacijom i slično.
Predsjednik je kazao da iza ljeta treba razmotriti usklađivanje i povećanje plaća radnika, istaknuo
je da plaća treba biti usklađena i prema stručnoj spremi radnika i ocjenjivanju radnika.
Branko Rudić se složio da iza ljeta treba razmotriti usklađivanje plaća radnika.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena
- Odluka o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika Jku „Prvenj“ koja se nalazi u prilogu
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad-4.
Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao vezano za donošenja Pravilnika o ocjenjivanju radnika, smatra da je ovo dobar
Pravilnik a prvenstveno za radnike da ih se motivira te sukladno dobrim ocjenama moguće je
isplatiti i nagrade radnicima.
Predsjednik je kazao da se ovime ocjenju rad, škola radnika, usavršavanje, pohađanje seminara i
tečajeva odnosno usavršavanje stručne spreme.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesen
- Pravilnika o ocjenjivanju radnika koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad-5.
Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda te dao riječ ravnatelju.
Ravnatelj je kazao da je potrebno donijeti cjenik smještaja u mobilnoj kućici i dodatnim sadržajima.
Ravnatelj je kazao da je mobilna kućica nabavljena putem leasinga te se iza ljeta planira nabaviti
još dvije mobilne kućice.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena
- Odluka o visini cijene smještaja u mobilnoj kućici u fkk kampu „Sovinje“ i popratnih sadržaja,

koja se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad-6.
Predsjednik je pročitao šestu točku dnevnog reda.
Ravnatelj je kazao da će se raspisati natječaj za zaposlenje na radno mjesto domara na
neodređeno vrijeme, s početkom rada od 23.04.
Oglas će biti objavljen na web stranici Prvenja, na webu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
oglasnoj ploči te na lokalnim portalima.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena
- Odluka o raspisivanju natječaja za zaposlenje domara na neodređeno vrijeme,
Ad-7.
Predsjednik je otvorio sedmu točku dnevnog reda.
Ravnatelj je kazao da je pristigla žalba od Svjetlane Fain na račun za odvoz smeća za kućicu koja se
nalazi u uvali Kruševica, navodeći da kućica nema uvjete za stanovanje.
Nazočni su se složili da treba komunalni radnik izaći na teren i utvrditi dali je kućica za stanovanje i
nakon toga donijeti Odluku.

Ad-8.
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda pod „razno“.
Pod točkom razno raspravljalo se o aktualnim događanjima u JKU „Prvenj“.

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica zaključena u 11:00 sati.

UPRAVNO VIJEĆE JKU «PRVENJ»
Predsjednik:
Goran Mušćet

Broj: 08-25/2018
U Tkonu, 26. ožujka 2018. godine.

