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ZAPISNIK
sa 01/2022. sjednice Skupštine PLAVINKE d.o.o. održane u prostorima PLAVINKE
d.o.o. u Zaboku, Trg Dragutina Domjanića 1, dana 04.02.2022. godine.
Sjednici su prisutni članovi Skupštine PLAVINKE d.o.o.: Mario Videk, predsjednik
Skupštine, Rino Valec, član Skupštine, Valentino Herceg, član Skupštine i Sonja
Horvat, direktorica PLAVINKE d.o.o.
Zapisničar na sjednici: Sonja Horvat.
Predsjednik Skupštine PLAVINKE d.o.o. Mario Videk otvorio je sjednicu skupštine u
15:00 sati, konstatirao da su sjednici prisutni svi članovi Skupštine, da ista može
pravovaljano odlučivati te predlaže slijedeći

DNEVNI RED
1. Ovjera zapisnika s 06/21 sjednice Skupštine (prilog Zapisnik)
2. Izvještaj o uređenju poslovnih prostora i nabavi uredske opreme i računala
temeljem donacije iz gradskog proračuna
3. Izvještaj o utvrđenom financijskom stanju tvrtke, radnicima, stanju opreme za
rad i potrebama za nabavu
4. Prodaja osnovnih sredstava – suglasnost
5. Izmjena Pravilnika o radu u dijelu sistematiziranih radnih mjesta i usklađivanje
koeficijenata – suglasnost
6. Natječaj za zapošljavanje - suglasnost
7. Razno.
Nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda prešlo se na rad po točkama.
Pod točkom 1. dnevnog reda nije bilo primjedbi, članovi su se jednoglasno složili te je
predsjednik Skupštine Mario Videk konstatirao da je zapisnik s prethodne sjednice
jednoglasno usvojen.
Pod točkom 2. dnevnog reda je izvještaj o uređenju poslovnih prostora i nabavi uredske
opreme i računala temeljem donacije iz gradskog proračuna.
Direktorica Sonja Horvat izvijestila je članove skupštine da su ugovoreni radovi na
uređenju poslovnih prostora u iznosu od 42.700,00 kuna (prema dostavljenoj ponudi,
bilo je sitnih nepredviđenih radova na izmicanjima instalacija i sl.) koji obuhvaćaju
postavljanje knaufa, bojanje zidova, nabavu i montažu rasvjetnih tijela, roleta i razvode
instalacija. Radovi bi trebali završiti sa današnjim danom.

Na dobavu računala, printera i Office programskih paketa utrošeno je 25.661,00 kuna,
14.549,00 kuna na uredske stolove, stolice i namještaj (dio je isporučen, dio se očekuje
kroz 5-7 dana) te će se preostalih 17.090,00 kuna utrošiti na nabavu uredskih ormara,
i ostale potrebne uredske opreme.
Članovi skupštine nemaju primjedbi.
Pod točkom 3. dnevnog reda je izvještaj o utvrđenom financijskom stanju tvrtke,
radnicima, stanju opreme za rad i potrebama za nabavu.
Direktorica Sonja Horvat izvijestila je članove Skupštine o utvrđenom financijskom
stanju tvrtke, radnicima i stanju opreme. Tvrtka duguje približno 40.000,00 kuna HT-u
za račune za mobilni Internet za 09/2021 i 11/2021. Nakon zatraženog ispisa potrošnje
sa adresama i vremenima spajanja za telefonski broj 099/3172297 (broj koji koristi
zaposlenik Hrvoje Kosir za kontrolu naplate parkiranja) i pregledom mobilnog aparata
koji je bio u posjedu radnika utvrđeno je kako je radnik stvorio financijske troškove
tvrtki, budući da se uređajem koristio za gledanje sadržaja na internetu (streaming
servisi, kladionica i online serije) i gledanjem sadržaja na YouTubeu. Radnik je dobivao
upozorenja operatera putem poruka o prekoračenoj potrošnji iz paketa te o iznosima
telefonskih računa, ali se na iste oglušivao. Izvršen je razgovor s prodajnim
predstavnikom HT-a te je isti izjavio kako se, upravo iz razloga što je zaposlenik
dobivao poruke o potrošenom prometu iz paketa i o neuobičajeno visokim računima,
dug ne može niti u jednom dijelu otpisati, ali se može dogovoriti otplata na rate.
Zaposlenik bi trebao tvrtki podmiriti nastalu financijsku štetu. Također direktorica Sonja
Horvat navodi kako je radnik Hrvoje Kosir dobio upozorenje o povredi iz obveza radnog
odnosa budući da u nekoliko navrata nije u toku radnog vremena bio prisutan na
radnom mjestu.
U ostalom dijelu direktorica Sonja Horvat navodi kako su primijećeni neuobičajeno
visoki troškovi za održavanje radnih strojeva što će se u budućnosti pokušati spriječiti.
Također, prihodi od naplate parkinga su nezadovoljavajući, budući da je broj
automobila u gradu sve veći, a prihodi od naplate već godinama na istoj razini.
Postojeći radni strojevi su dotrajali i potrebno je u skoroj budućnosti nabaviti nove.
Kao prioritet u nabavi nove opreme direktorica Sonja Horvat navodi dobavu novih
uređaja za naplatu parkinga, kao i razmatranje mogućnosti da se raskine ugovor sa
tvrtkom IPC i raspiše javna nabava za isto, uz uzimanje aparata na leasing, budući da
se od uvođenja naplate parkiranja aparati nisu modernizirali, stari su, dotrajali i za iste
više nema rezervnih dijelova, a tvrtka IPC nije tokom godina pokazivala inicijativu da
se unaprijedi sustav naplate. Također bi bilo potrebno nabaviti novi komunalni traktor,
a radnike je u što skorijem roku potrebno opremiti zaštitnom odjećom i obućom u
skladu sa propisima iz zaštite na radu za što će se pribaviti ponude. Direktorica Sonja
Horvat navodi kako je u najavi ponovno otvaranje natječaja za sufinanciranje nabave
električnih komunalnih vozila iz EU fondova te bi se tvrtka javila na isti za kupovinu
samohodnog električnog uličnog usisavača. Direktorica Sonja Horvat navodi i kako
bivši direktor nije do 31.12.2021. godine izradio financijski plan za 2022. godinu.
Članovi skupštine nemaju primjedbi.
Pod točkom 4. dnevnog reda je prodaja osnovnih sredstava. Predsjednik skupštine
navodi kako je potrebno prodati stare i dotrajale strojeve. Direktorica Sonja Horvat
navodi kako je za prodaju istih potrebno raspisati natječaj te će se, uz suglasnost
Skupštine, isti raspisati nakon što se dostavi inventurni popis koji knjigovodstvo još
uvijek nije dostavilo Upravi.

Članovi skupštine nemaju primjedbi i predsjednik Skupštine je konstatirao kako se daje
jednoglasna suglasnost.
Pod točkom 5. dnevnog reda je suglasnost na izmjenu Pravilnika o radu u dijelu
sistematiziranih radnih mjesta i usklađivanje koeficijenata. Predsjednik Skupštine
navodi kako se u Pravilniku o radu navodi voditelj tehničkih i komercijalnih poslova za
kojeg tvrtka trenutno nema nikakvih potreba, budući da ima samo 11 zaposlenih.
Prijedlog predsjednika Skupštine je da se to radno mjesto ukine, a u Pravilnik o radu
unese novo radno mjesto „voditelj tehničkih poslova“ koji bi bio poslovođa radnicima,
na kojega bi se prenijeli poslovi zaštite na radu, izrada tjednih i mjesečnih planova
rada, radna disciplina i dnevnici rada (uz ostale potrebne poslove što će utvrditi Uprava
društva) s koeficijentom 2,6-2,8.
Članovi skupštine nemaju primjedbi i predsjednik Skupštine je konstatirao kako se daje
jednoglasna suglasnost.
Pod točkom 6. dnevnog reda je suglasnost na natječaj za zapošljavanje voditelja
tehničkih poslova. Predsjednik skupštine navodi kako je to radno mjesto nužno
potrebno te kako se potrebno raspitati za uvjete zapošljavanja i sufinanciranje dijela
plaće na Zavodu za zapošljavanje. Direktorica Sonja Horvat navodi kako se poticaji
mogu dobiti uz uvjet da se zapošljava osoba mlađa od 30 godina ili osoba koja je
nezaposlena dulje od 6 mjeseci, ali da će se u svakom slučaju prilikom zapošljavanja
iskoristiti sredstva Zavoda za zapošljavanje.
Članovi skupštine nemaju primjedbi i predsjednik Skupštine je konstatirao kako se daje
jednoglasna suglasnost.
Pod točkom 7. dnevnog reda je razno.
Predsjednik Skupštine Mario Videk predlaže da se organizira druženje i upoznavanje
sa svim radnicima. O terminu će se dogovoriti telefonskim putem.
Rino Valec predlaže da se komunalnom redaru predloži postavljanje kanti za smeće
za pseći izmet na području Grada.
Direktorica Sonja Horvat navodi kako je Uprava društva predložila radnicu Đurđicu
Škrbec za dodjelu povelje Grada Zaboka za 2022. godinu.
Dovršeno u 17:00 sati.
Zapisničar
Sonja Horvat

Predsjednik Skupštine
Mario Videk

