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Labin, 28.12.2018.
ZAPISNIK
sa 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
održane dana 28. prosinca 2018. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež
81, sa početkom u 8:00 sati.
Prisutni:
- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine (Grad Labin)
- Glorija Paliska (Općina Raša)
- Roman Carić (Općina Kršan)
- Irene Franković (Općina Nedešćina)
Ostali prisutni:
- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ani Debeljuh – voditeljica Ureda uprave, zapisničarka
Na sjednici nije prisutan općinski načelnik Općine Pićan Ivan Franković, koji nije mogao prisustovati 10.
sjednici Skupštine zbog ranije preuzetih obveza.
Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje da je ovo 10. sjednica Skupštine u
ovom sazivu. Čita prijedlog dnevnog reda na koji nema primjedbe pa utvrđuje kako je prihvaćen sljedeći dnevni
red:
1. Zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Društva
2. Ugovor o radu direktora društva
3. Odluka o zateznim kamatama
4. Odluka o obračunu cijene javne usluge za kategoriju korisnika kućanstva-obiteljske kuće, iznajmljivače
koji pružaju uslugu smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor i višestambene objekte
5. Razno.
Ad.1.

Predsjednik Skupštine Zoran Rajković čita primjedbe na zapisnik.
U točki Zapisnika Ad.2. govori kako je rekao da je početkom mjeseca studenog dogovorena unifikacija
ugovora o radu direktora javnih trgovačkih društava gradonačelnika sa svim načelnicima te da je plaća definirana
piramidalno u bruto iznosu uvećanom za minuli rad te da u nedostatku Pravilnika o radu uprave, ugovorom su
definirane druge obveze poput odobravanja godišnjeg odmora, putovanja, raskida ugovora i sl.
Nadalje, kod službenih putovanja koja Predsjednik skupštine treba odobriti da treba dodati da se tu radi
samo o dužim putovanjima i putovanjima u inozemstvo.
U Zapisniku piše kako se ograđuje od komunikacije koje očito nije bilo, međutim rekao je kako se
ograđuje od komunikacije koje po navodu direktora nije bilo.
Nakon ispravljenih primjedbi na Zapisnik pristupa se glasovanju.
Predsjednik Skupštine Zoran Rajković, Irene Franković i Roman Carić glasaju za Zapisnik, dok je Glorija
Paliska suzdržana.
Skupština usvaja Zapisnik sa sjednice održane dana 28. prosinca 2018.g.

Ad. 2.

Predsjednik Skupštine Zoran Rajković govori kako je početkom mjeseca studenog dogovorena
unifikacija ugovora o radu direktora javnih trgovačkih društava gradonačelnika sa svim načelnicima. Plaće su
definirane piramidalno u bruto iznosu uvećanom za minuli rad.
Više da se ne radi o menadžerskim ugovorima već ugovorima o radu, koji postaju javni. Prilikom
utvrđenja plaće direktora u obzir je uzeta plaća gradonačelnika, što znači da plaća direktora iznosi 85% bruto
plaće gradonačelnika sve uvećano za minuli rad. Osim plaće, ugovorom su uređena i ostala područja iz radnog
odnosa kao stručna usavršavanja direktora, korištenje GO i dr.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Glorija Paliska pita da li je doista sadašnji ugovor direktora bio tajan i menadžerski?
Predsjednik Skupštine govori kako se radi o unifikaciji ugovora te da se primjenjuje piramidalan sustav
rada.
Glorija Paliska pita da kako je moguće da svi direktori javnih trgovačkih društava imaju iste ugovore
kada suština poslova nije ista?
Predsjednik Skupštine govori kako je plaća direktora različita.
Glorija Paliska govori kako je sam proces promjene ugovora bio netransparentan i da je sve objašnjeno
na generalnoj razini. Prijedlog ugovora da nije korektan prema direktoru društva i da kako se prilikom određivanja
nečije plaće u obzir može uzeti određeni postotak plaće nekog drugog bez obzira na rad i rezultate rada? Nije
pošteno da se direktor vodovoda i direktor 1. MAJ-a d.o.o. izjednačuju što se tiče plaće jer da treba gledati što
društvo čini za zajednicu. Točno da se zna tko koliko doprinosi zajednici i da je to trebalo cijeniti prilikom izmjene
ugovora o radu. Smatra kako su odgovornosti sve veće, a plaće da se smanjuju.
Roman Carić govori kako je plaća navedena u ovom prijedlogu ugovora nepoticajna i izražava žaljenje
jer smatra da se je popustilo pritisku javnosti te pita da li Skupština društva ima utjecaj na izmjenu prijedloga
ugovora o radu direktora Društva.
Predsjednik Skupštine govori kako je Skupština provedbeno tijelo, te da Skupština nije nadležna
mijenjati prijedlog ugovora.
Irene Franković pita koje su bile druge opcije prilikom određivanja plaće direktora?
Predsjednik Skupštine govori kako su se gledale i plaće drugih direktora.
Glorija Paliska govori kako se radi o javnim tvrtkama i da joj nisu jasni kriteriji koji su uzeti prilikom
izmjene ugovora, a posebice dijela koji se odnosi na plaću direktora.
Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru društva.
Direktor se zahvaljuje na potpori članovima Skupštine i to G. Paliska, I. Franković i R. Cariću.
Govori i kako mu je jasno da Predsjednik Skupštine mora provoditi politiku Grada Labina. Napominje
kako tu nije riječ o plaći već o samom načinu obavještavanja o izmjeni ugovora. Ugovor je dvostrani dokument i
nije poslovno korektno dostavljati ugovor na način „uzmi ili ostavi“. Poslovni bonton nalaže da se u takvim
slučajevima kada se raskida postojeći ugovor u toku mandata barem razgovara i prezentira novi ugovor. Takav
način komunikacije ne može se tolerirati i ne priliči menadžmentu 21. stoljeća te se šalje loša slika
kompetentnosti onih koji donose odluke. Pravo vlasnika je da u svakom trenutku može raskinuti ugovor po
određenoj proceduri te bi bilo korektno da se je ostavilo dovoljno vremena da se izanalizira ugovor i eventualno
potraži novi posao. Ugovor koji je trenutno na snazi nije tajan te je isti od 2008.g. i plaća je također bila javna i
objavljena u svim revizorskim izvješćima. Napominje kako se nitko nije bio zabrinuo kada je otkriven skriveni
gubitak društva koji je bio 13 milijuna kuna, a uspješno je saniran za vrijeme njegova mandata. Napominje kako
će ugovor potpisati ali kako povjerenje između većinskog vlasnika i njega više ne postoji, a to je vrlo važno za
daljnje poslovanje. Isto tako obavještava Skupštinu da će u narednom periodu napustiti poziciju direktora društva.
Glorija Paliska izražava žaljenje zbog najave direktora da će u narednih par mjeseci otići. Zabrinuta je za
budućnost tvrtke i da će to donijeti dalekosežne posljedice za poslovanje tvrtke te da će ona prilikom glasanja o
izmjeni ugovora biti suzdržana.
Predsjednik Skupštine govori kako zna da je direktor razočaran jer kada se govori o plaći da se radi o
delikatnoj temi. Ponovno izražava žaljenje što je učinio i na prošloj sjednici.
Budući da članovi više nemaju pitanja rasprava se zatvara te se pristupa glasovanju.

Predsjednik Skupštine glasa za izmjenu ugovora, dok su G. Paliska, I. Franković i R. Carić suzdržani.
Predsjednik Skupštine govori kako neka direktor Društva i predsjednik Nadzornog odbora potpišu novi
prijedlog ugovora o radu.
Ad. 3.

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva da obrazloži 3. t. dnevnog reda.
Direktor govori kako se radi o računima za cijenu javne usluge koji su izdani sa zakašnjenjem. Radi se o
neobračunu kamata za račune koji su izdani gospodarskim subjektima i to na sve zatvorene, ali nepravovremeno
uplaćene naknade te na sve djelomično zatvorene stavke i otvorene stavke evidentirane na dan 31.12.2018.g., a
isti se odnose na obračun cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada.
Budući da članovi nemaju pitanja rasprava se zatvara te se pristupa glasovanju.
Odluka o zateznim kamata je jednoglasno usvojena.
Ad. 4.

Predsjednik Skupštine prepušta riječ Direktoru društva.
Direktor obrazlaže 4. točku dnevnog reda.
Govori kako će se za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2019.g., ako Skupština odobri, obračunati cijena
javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i to za kategoriju korisnika kućanstva obiteljske kuće, iznajmljivače koji pružaju uslugu smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor i višestambene
objekte na način da će se cijena javne usluge za kategoriju korisnika kućanstva obračunati na način da će se ista
sastojati od fiksnog dijela, 1 odvoza mjesečno i namjenskog dodatka, a za višestambene zgrade cijena javne
usluge sastojati će se od fiksnog dijela i namjenskog dodatka.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu i budući da članovi nemaju pitanja pristupa se glasovanju.
Skupština društva jednoglasno usvaja Odluku o
obračunu cijene javne usluge za kategoriju
korisnika kućanstva – obiteljske kuće, iznajmljivače koji pružaju uslugu smještaja u sobi, apartmanu ili kući za
odmor i višestambene objekte.

Predsjednik Skupštine zaključuje 9. Sjednicu u 9:00 sati.
PREDSJEDNIK
Zoran Rajković v.r.

