
 
Z a p i s n i k 

s 03. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 
održane 27. travnja (srijeda) 2016. u 14.00 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 Rovis, dipl.iur. – v.d. ravnatelja  
7. Martina Čavlović, dipl.iur. 

 
Dnevni  red: 

1. Verifikacija zapisnika s 02. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje 

Grada Zagreba od 01.01.2016. do 07.04.2016., 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja, 
4. Razno 

 
 
Jelena Pavičić Vukičević 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. 

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

1. Točka: Verifikacija zapisnika s 02. sjednice Upravnog vijeća 
 

   Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 

2. Točka: Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba od 01.01.2016. do 07.04.2016.,  

 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli Zaključak o primanju na 

znanje informacija o financijskom stanju Zavoda na dan 07.04.2016. 
  

3. Točka: Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje 
ravnatelja 

 

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

4. Točka: Razno 
 
Jelena Pavičić Vukičević prepuštam riječ novom ravnatelju, da li nam 

možete reći kakvi su Vam planovi, kakvi su prvi dojmovi u Zavodu i na novom 
radnom mjestu. 

 
Ivica Rovis, s obzirom da smo danas u punom sastavu, uvodno bih iskoristio 

priliku i ponovno zahvalio svima koji su me predložili za ravnatelja Zavoda i ukazali 
mi povjerenje da vodim ovaj Zavod. Kolege me manje-više poznaju kroz primjedbe 
na GUP grada Zagreba. Došao sam u odličnu sredinu, suradnici su pokazali 



dobrodošlicu, otvoreni su za daljnju suradnju. Upravnom vijeću stojim na 
raspolaganju za sva pitanja, suradnju, težim još boljoj afirmaciji Zavoda i vjerujem da 
ćemo u tom pogledu zajedno i uspjeti. 
 

 
Jelena Pavičić Vukičević pita ima li kakvih pitanja ili netko nešto za dodati. 
 
 

 Sjednica je završila u 15,00h 
 U Zagrebu, 27. travnja 2016. 
 
 
 
  
 
     ZAPISNIČAR 
Martina Čavlović, dipl.iur.                                                                   
 
 
                                                                                                    PREDSJEDNICA 
 
    
                                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

 
                  Jelena Pavičić Vukičević                    


