
 

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO 

Dr. Franje Tuđmana 9 

10450 Jastrebarsko 

KLASA: 025-01/22-01/01 

URBROJ: 238-12-84-03-02-22-4 

Jastrebarsko, 14. siječnja 2022. 

ZAPISNIK 

s 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 14. siječnja 

2022. godine u Centru za kulturu Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, s 

početkom u 17 sati. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Domagoj Slat, Tomislav Pavić i Vladimir Šimunković. 

Ostali prisutni: Marko Savić (zapisničar) i Nikola Fabijanić, ravnatelj. 

Predsjednik Upravnog vijeća, Domagoj Šlat, pozdravio je prisutne, otvorio sjednicu utvrdivši 

postojanje većine za donošenje odluka i predložio sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvaj anj e Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vij eća; 

2. Stavljanje van snage Odluke o stimulaciji plaće ravnatelja Centra za kulturu 

Jastrebarsko; 

3. Usvajanje I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Centra za kulturu Jastrebarsko; 

4. Razno. 

Konstatira se daje predloženi Dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO. 

AD-1 

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio raspravu o usvajanju zapisnika s 3. sjednice. Rasprave 

nije bilo te je zapisnik JEDNOGLASNO prihvaćen. 

AD-2 

Predsjednik je otvorio sljedeću točku Dnevnog reda. Stavljanje van snage Odluke o 

stimulaciji plaće ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko. Predsjednik je članovima 

Upravnog vijeća obrazložio nužnost stavljanja ove Odluke van snage jer su u pravnoj službi 

Grada Jastrebarsko procijenili da ovakva Odluka ne daje traženo rješenje. Nadalje, 

Predsjednik je članovima izložio da će se o konačnom rješenju raspravljati u idućoj točki 

Dnevnog reda. 
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Predsjednik je otvorio raspravu, rasprave nije bilo i Odluka o stavljanju van snage Odluke o 

stimulaciji plaće ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko je JEDNOGLASNO prihvaćena. 

AD-3 

Pod sljedećom točkom Dnevnog reda Predsjednik je obrazložio članovima Upravnog vijeća 

daje s pravnom službom Grada Jastrebarsko dogovoreno daje donošenje I. izmjena i dopuna 

Pravilnika o radu Centra za kulturu Jastrebarsko jedini način za rješavanje problema isplate 

dodatka na plaću ravnatelju Centra za kulturu Jastrebarsko. 

Predsjednik je članovima izložio da bi se mijenjao i dopunio članak 64. Pravilnika o radu 

Centra za kulturu Jastrebarsko koji bi, ukoliko se usvoji, trebao glasiti: 

"U Pravilniku o radu, KLASA: 021-01/20-01/2, URBROJ: 238/12-84-01-20-2, od 14. svibnja 

2020. godine, članak 64. mijenja se i glasi: 

„Osnovna plaća radnika povećava se za svaku godinu ukupnog radnog staža za 0,5% . 

U slučaju kad radnik zbog rasporeda radnog vremena, potrebe posla ili drugog razloga radi 

prekovremeno, nedjeljom ili noću, ima pravo na sljedeće povećanje plaće: 

- za noćni rad 30% 

- za prekovremeni rad 20% 

- za rad u smjenama 5% 

- za dvokratni rad 10% 

- za rad nedjeljom 50% 

Kad radnik radi na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom, ima pravo na naknadu 

plaće i na plaću uvećanu za 50%. 

Rad u smjeni u Centru je reguliran Odlukom, KLASA: 012-01/20-01/11, URBROJ: 238/12- 

84-02-20-1. 

Uvećanje plaće za smjenski rad primjenjuje se samo na sate rada provedene nakon 16 sati. 

Zbrajanje dodataka na plaću je dopušteno u slučaju dvokratnog rada i rada u smjenama, za 

ostale slučajeve primjenjuje se za djelatnika najpovoljniji dodatak. 
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Ukoliko je ravnatelj Centra imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja ustanove čiji je osnivač 

Centar, privremeno, do izbora ravnatelja temeljem javnog natječaja, pripada mu pravo na 

uvećanje plaće u visini 50% plaće ravnatelja te druge ustanove. 

Članak 2. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na internoj oglasnoj ploči Centra za 

kulturu Jastrebarsko". 

Po završetku obrazlaganja. Predsjednik je otvorio raspravu, rasprave nije bilo, te su 1. izmjene 

i dopune Pravilnika o radu JEDNOGLASNO prihvaćene. 

AD-4 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

4. sjednica Upravnog vijeća završila je u 17 sati i 30 minuta. 
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