
 
Z a p i s n i k 

s 02. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 
održane 08. travnja (petak) 2016. u 12.00 h  

 
Sjednici su nazočni: 
 

1. Dr.sc.Ana Stavljenić Rukavina - član 
2. Mr.sc.Grgo Jelinić - član 
3. Mr.sc Slavko Dakić, dipl.ing.arh. - član  
4. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. – član 
5. Ivica Rovis, dipl.iur. – v.d. ravnatelja  
6. Martina Čavlović, dipl.iur. 

 
Dnevni  red: 

1. Verifikacija zapisnika s 01. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća, 
3. Sklapanje ugovora o radu sa vršiteljem dužnosti ravnatelja Zavoda 

za prostorno uređenje Grada Zagreba, 
4. Razno 

 
Članovi Upravnog vijeća dogovorno su promijenili vrijeme održavanja sjednice 

Upravnog vijeća koja je bila zakazana u 14.00 sati na 12.00 sati. Predsjednica 
Upravnog vijeća Jelena Pavičić Vukičević je ispričala svoj izostanak sa sjednice te 
ovlastila Grgu Jelinića za vođenje sjednice. 

 
Grgo Jelinić otvara sjednicu, konstatira da je u dobivenim materijalima za 

sjednicu Upravnog vijeća predložen dnevni red današnje sjednice. Da li ima 
prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 

 
Grgo Jelinić predlaže usvajanje predloženog dnevnog reda. 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. 
 
 

1. Točka: Verifikacija zapisnika s 01. sjednice Upravnog vijeća 
 

   Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 

2. Točka:  Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća 
 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Upravnog 

vijeća Zavoda. 
 

  
3. Točka: Sklapanje ugovora o radu sa vršiteljem dužnosti ravnatelja 

Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, 
 

Grgo Jelinić, gđo. Čavlović da li nam možete u kratkim crtama obrazložiti ovu 
točku.  
 

Martina Čavlović, gradonačelnik Grada Zagreba je 06. travnja 2016. donio 
Zaključak o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba. Navedenim Zaključkom o imenovanju se za vršitelja dužnosti 
ravnatelja Zavoda imenuje Ivica Rovis, dipl.iur., sa 8. travnjem 2016., do imenovanja 
ravnatelja po ponovljenom natječaju, najduže do godinu dana od dana imenovanja. 



Temeljem donesenog Zaključka, Zakona o ustanovama i akata Zavoda, Upravno 
vijeće Zavoda dužno je u skladu s člankom 9. Statuta Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba, sklopiti ugovor o radu sa vršiteljem dužnosti ravnatelja i nastavno 
raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja 
dužnosti. Ugovor o radu s g. Rovisom se sklapa na određeno vrijeme, najduže do 
godinu dana od dana imenovanja i sadrži sve podatke koji su propisani Zakonom o 
radu. 

 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili točku 3. dnevnog reda. 

 
 
Točka 4. Razno 

 

Grgo Jelinić pita ima li kakvih pitanja ili netko nešto za dodati. 

 
 
 

 
 
 
 

 Sjednica je završila u 12,30h 
 U Zagrebu, 08. travnja 2016. 
 
 
 
  
 
     ZAPISNIČAR 
Martina Čavlović, dipl.iur.                                                                   
 
 
                                                                                                    PREDSJEDNICA 
 
    
                                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

 
                  Jelena Pavičić Vukičević                    


