
Z a p i s n i k 
s 04. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 

održane 25. svibnja (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. Martina Čavlović, dipl.iur. 

 
Dnevni  red: 
 

1. Verifikacija zapisnika s 03. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Otvaranje zaprimljenih prijava na javni natječaj, 
3. 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 03. sjednice Upravnog vijeća 
 

   Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 

2. Točka: Otvaranje zaprimljenih prijava na javni natječaj 
 
Jelena Pavičić Vukičević na javni natječaj pristigle su tri prijave koje su 

podnesene u propisanom roku. Predlažem da odmah krenemo s otvaranjem prijava, 
utvrdimo da li sve prijave sadrže propisane priloge zatražene javnim natječajem. 
Smatram da bi bilo najbolje da se odmah dogovorimo kad ćemo održati razgovore sa 
kandidatima i slijedeću sjednicu Upravnog vijeća. 

 
Članovi Upravnog vijeća su dogovorili da će se razgovori sa kandidatima 

održati u četvrtak 02. lipnja 2016. od 14.00 sati, nakon čega će se održati sjednica 
Upravnog vijeća. 

 
Jelena Pavičić Vukičević, mislim da svi kandidati ispunjavaju uvjete, ali bih 

ipak molila da se još jednom provjeri bitan uvjet, a to je najmanje 5 godina na 
rukovodećim poslovima prostornog uređenja.  
 

3. Razno 
 

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

Martina Čavlović pita da li na dnevni red slijedeće sjednice Upravnog vijeća 
može staviti kao točku dnevnog reda dopunu Pravilnika o plaćama, naknadama plaća 
i drugim materijalnim pravima radnika. Naime, radi se o pravu na jubilarnu nagradu 
za neprekidni rad u Zavodu.  



 
Članovi Upravnog vijeća su se složili da navedena točka bude stavljena na 

dnevni red slijedeće sjednice Upravnog vijeća. 
 
Jelena Pavičić Vukičević zaključuje sjednicu Upravnog vijeća. 

 
 Sjednica je završila u 14,30h 
 U Zagrebu, 25. svibnja 2016. 
 
     ZAPISNIČAR 
Martina Čavlović, dipl.iur.                                                                   
                                                                                                    PREDSJEDNICA 
     
                                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

 
                  Jelena Pavičić Vukičević                    


