
Z a p i s n i k 
s 05. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 

održane 02. lipnja (četvrtak) 2016. u 14.00 h 
 

Sjednici su nazočni: 
 

1. Jelena Pavičić Vukičević - predsjednica 
2. Mr.sc.Grgo Jelinić - član 
3. Mr.sc Slavko Dakić, dipl.ing.arh. - član 
4. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. – član 
5. Martina Čavlović, dipl.iur. 

 
Dnevni  red: 
 

1. Verifikacija zapisnika s 04. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, 
3. Donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja Zavoda za         

prostorno uređenje Grada Zagreba, 
4. Donošenje dopuna Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i 

drugim materijalnim pravima radnika, 
5. 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 04. sjednice Upravnog vijeća 
 

   Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 

2. Točka: Provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, 
 

 
Jelena Pavičić Vukičević na današnjem dnevnom redu je provođenje 

javnog natječaja za imenovanje ravnatelja. Od tri pristigle prijave, dvije prijave 
ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a treća prijava ne ispunjava formalni uvjet 
natječaja odnosno najmanje pet godina na rukovodećim poslovima prostornog 
uređenja. Danas provodimo razgovore s dva kandidata. 

 
 

3. Donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja Zavoda za  prostorno 
uređenje Grada Zagreba, 

 
 
Jelena Pavičić Vukičević, s obzirom da smo obavili razgovore s kandidatima 

koji ispunjavaju uvjete za natječaj, smatram da bi odmah mogli i donijeti odluku o 
izboru, odnosno naš prijedlog za imenovanje ravnatelja, ako se svi slažete. 

 
Članovi Upravnog vijeća su se složili da mogu odmah donijeti odluku o 

izboru ravnatelja.  
 



Jelena Pavičić Vukičević, za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba predložili bi g. Ivicu Rovisa, dipl.iur. koji je trenutno v.d. ravnatelja Zavoda. 

 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli odluku o izboru ravnatelja i 

dogovorili da će takvu odluku, formiranu kao Prijedlog za imenovanje uputiti 
gradonačelniku grada Zagreba. 

 
 

4. Donošenje dopuna Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim 
materijalnim pravima radnika 

 
 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili dopunu Pravilnika o 

plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika. 

 
5. Razno 

 

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

    Jelena Pavičić Vukičević zaključuje sjednicu Upravnog vijeća. 
 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 16,30h 
 
U Zagrebu, 02. lipnja 2016. 
 
   
 
 
 
 
   ZAPISNIČAR 
Martina Čavlović, dipl.iur. 
                                                                                                    PREDSJEDNICA 
  
                                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

 
                 Jelena Pavičić Vukičević 


