Splitsko-dalmatinska županija
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SDŽ-e
Split, 16. travnja 2021. g.
UPRAVNO VIJEĆE

ZAPISNIK
s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije ( U daljnjem tekstu : Zavod) održane dana 16. travnja 2021. godine.
Na 8. sjednici Upravnog vijeća sudjelovali su:
Davor Grčić, predsjednik
Petroslav Sapunar, član
Branislav Škeva, član
Zdravko Grčić, član
Sjednica je počela u 1030 sati pod predsjedanjem predsjednika Upravnog vijeća Davora
Grčića. Nakon utvrđivanja broja prisutnih jednoglasno je prihvaćen dnevni red kako slijedi:
1. Prihvaćanje zapisnika s 07. sjednice Upravnog vijeća,
2. Otvaranje prijava na natječaj ravnatelja/icu JU Zavoda za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije,
3. Razno.
Po 1. točci dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća, osim
člana Mirka Klarića koji nije prisutan.
Po 2. točci dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da su na natječaju za ravnateljaicu pristigle dvije prijave.
Prva prijava je od Marjane Bucat. Pregledom pristigle dokumentacije utvrđeno je da je
kandidatkinja pravovremeno priložila svu traženu dokumentaciju iz natječaja te je time ispunila
formalne uvjete na Natječaju za ravnatelja-icu Zavoda.
Druga prijava je od Petra Matkovića. Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je kandidat
pravovremeno priložio svu traženu dokumentaciju iz natječaja te je time ispunio formalne uvjete
na Natječaju za ravnatelja-icu Zavoda.
Upravno vijeće je konstatiralo da dvoje kandidata ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, te je
jednoglasno zaključilo da se kandidati pozovu na dodatni razgovor u prostorije Zavoda, Bihaćka
I. Upravno vijeće je također jednoglasno zaključilo da u ime Upravnog vijeća razgovor vodi
Predsjednik Davor Grčić uz stručnu pomoć radnika Zavoda.

Razgovor s kandidatima će se obaviti 20. travnja (utorak) i to:
1. Marjana Bucat u 10 h,
2. Petar Matković u 11 h.

Po 3. točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 1110 sati.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Davor Grčić _________________________________
Članovi Upravnog vijeća:
Petroslav Sapunar _____________________________
Branislav Škeva _______________________________
Mirko Klarić

________________________________

Zdravko Grčić _______________________________

