
Z a p i s n i k 
s 01. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 

održane 31. ožujka (srijeda) 2016. u 10.30 h  
 
Sjednici su nazočni: 
 

1. Jelena Pavičić Vukičević - predsjednica                 
2. Dr.sc.Ana Stavljenić Rukavina - član 
3. Mr.sc.Grgo Jelinić - član 
4. Mr.sc Slavko Dakić, dipl.ing.arh. - član  
5. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. - član  
6. Ivica Fanjek, dipl.ing.arh.- ravnatelj 
7. Martina Čavlović, dipl.iur. 

 
Dnevni  red: 

1. Prijedlog za razrješenje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba, 

2. Prijedlog izmjene Statuta Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba, 

3. Razno 
 
Jelena Pavičić Vukičević otvorila je prvu sjednicu Upravnog vijeća Zavoda 

za prostorno uređenje Grada Zagreba. Uvodno je predstavila članove Upravnog 
vijeća koje je gradonačelnik Grada Zagreba imenovao svojim aktom, odnosno 
Zaključkom o imenovanju od 22. ožujka 2016., a koji ste primili u materijalima za 
sjednicu. S obzirom da ste u materijalima primili poziv za sjednicu Upravnog vijeća s 
predloženim dnevnim redom, da li ima prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog 
reda. 

 
Jelena Pavičić Vukičević predlaže usvajanje predloženog dnevnog reda. 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. 
 

1. Točka:  Prijedlog za razrješenje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 

 
Jelena Pavičić Vukičević, u pripremanju ove sjednice bila sam upoznata sa 

činjenicom da je gospodin Ivica Fanjek podnio molbu za razrješenje dužnosti 
ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, na osobni zahtjev te da je 
gradonačelnik Grada Zagreba dao prethodnu suglasnost  za premještaj.  

 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Prijedlog za razrješenje 

ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 
  

2. Točka: Prijedlog izmjene Statuta Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba 

 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Statutarnu odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 
 

 Sjednica je završila u 11,15h 
U Zagrebu, 31. ožujka 2016.  
     ZAPISNIČAR  
    Martina Čavlović                                                                     PREDSJEDNICA 
                                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

                  Jelena Pavičić Vukičević                    


