ZAPISNIK

S 7. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije održan dana 13. rujna 2016. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Zavoda
Bihaćka 1 u Splitu.
Otvara se 7. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su nazočni;
Petroslav Sapunar, član
Miranda Ivanišević Dvornik, član
Davor Jović, član,
Petar Matković, član
odsutan - Mirko Klarić, predsjednik
Otvara se 7. sjednica Upravnog vijeća kojom predsjedava član Upravnog vijeća Petroslav
Sapunar. Utvrđuje se dnevni red koji se usvaja jednoglasno od svih prisutnih članova Upravnog
vijeća (kako je predloženo u pozivu za sjednicu).
1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice UV.
Usvaja se zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća od 20. listopada 2015. godine jednoglasno
od svih prisutnih članova Upravnog vijeće.
2. Izvješće o radu JU Županijskog zavoda za prostorno uređenje SDŽ za 2015. god.
Izvješće podnosi ravnatelj JU ZZPU SDŽ Niko Mrčić. Za sjednicu je zajedno s pozivom
dostavljeno izvješće o radu u pisanom obliku, a ravnatelj obrazlaže usmeno samo izvješće
Sastavni dio izvješća je i Financijski izvještaj za 2015. god. Osim ravnatelja Financijski
izvještaj obrazlaže Zdravko Grčić djelatnik Zavoda, prema aktivnostima i stavkama
navedenim u dostavljenom pisanom obliku.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi UV – Izvješće o radu s financijskim
izvještajem za 2015. god., usvojeno je jednoglasno od svih članova upravnog vijeća.
3. Usvajanje Plana nabave za 2016. godinu.
Obrazloženje plana nabave za 2016. godinu podnosi ravnatelj Zavoda N. Mrčić. Osim
ravnatelja Plan nabave za 2016. obrazlaže Zdravko Grčić djelatnik Zavoda,
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi upravnog vijeća - Upravno vijeće prihvaća
plan nabave za 2016. godinu.

4. Odluka o utvrđivanju iznosa otpremnine zbog prijevremenog odlaska u mirovinu
radnice Nade Perak.
Odluku obrazlaže ravnatelj JU ZZPU SDŽ Niko Mrčić. Radnica Nada Perak ispunjava uvjete
za odlazak u prijevremenu mirovinu zbog osobno uvjetovanog otkaza. Zakonske, tehničkoproceduralne i financijske pokazatelje detaljnije obrazlaže Zdravko Grčić djelatnik Zavoda,
naglašavajući da je sam postupak i zakonski okvir isti kao u županiji (tijelu regionalne
uprave).
Na prijedlog ravnatelja svi prisutni članovi upravnog vijeća prihvaćaju Odluka o utvrđivanju
otpremnine zbog prijevremenog odlaska u mirovinu radnice Nade Perak u iznosu od
120.000,00 kuna, za što postoji i suglasnost (odluka) župana.

5. Razno
Nije bilo predloženih točki za raspravu.

Završeno u 11:10 sati

Članovi Upravnog vijeća;
Petroslav Sapunar ___________________________
Miranda Ivanišević Dvornik __________________
Davor Jović

______________________________

Petar Matković ____________________________

