Splitsko-dalmatinska županija
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SDŽ-e
Split, 20. travnja 2021. g.
UPRAVNO VIJEĆE

ZAPISNIK
s 8. sjednice Upravnog vijeća - Nastavak (razgovor s kandidatima) Javne ustanove
Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije ( U daljnjem tekstu : Zavod)
održane dana 20. travnja 2021. godine.
Na 8. sjednici Upravnog vijeća sudjelovali su:
Davor Grčić, predsjednik
Zdravko Grčić, član
Na sjednici je prisutan i ravnatelj Zavoda Niko Mrčić
Sjednica je počela u 1000 sati pod predsjedanjem predsjednika Upravnog vijeća Davora
Grčića, a vezano za razgovor s Marjanom Bucat – kandidatkinjom za ravnateljicu Zavoda.
Ravnatelj Zavoda je pitao kandidatkinju da pojasni radno iskustvo u vođenju projekata.
Radno iskustvo navedeno u CV ( projekt iz Rusije) nije evidentirano u mirovinskom zavodu.
Kandidatkinja je navela da je spomenuti projekt radila na principu razmjene studenata pa nije
mogla biti evidentirana na HZMO-u, ali je na projektu potpisana kao jedan od autora projekta.
Slijedeće pitanje ravnatelja je zašto je u CV , u poglavlju radno iskustvo navedeni projekt
naveden i u poglavlju dodatna edukacija. Kandidatkinja se složila da to je dosta zbunjujuće i da
to Upravno vijeće ne mora uzeti u obzir.
Ravnatelj zavoda je zatim pitao da li je kandidatkinja ikada radila kao stručni izrađivač ili
kao koordinator izrade planova što je jedna od osnovnih zadaća u radu Zavoda. Kandidatkinja je
izjavila da nikada nije radila na sličnim poslovima.
Na pitanje Zdravka Grčića da ako postane ravnateljica koji bi joj bili prvi potezi
,kandidatkinja je izjavila da mijenjala ovakav – zastarjeli način prostornog planiranja, koji je u
Europi završen i uvela novi koncept.
Slijedeće pitanje Zdravka Grčića je bilo da li kandidatkinja zna kako se financira Zavod,
kandidatkinja je odgovorila da je upoznata s time i da se i dalje zalaže da se Zavod i dalje treba
financirati javnim novcem kako bi ostao neovisan.
Davor Grčić je pitao kandidatkinju da u slučaju da bude izabrana za ravnateljicu Zavoda,
što bi napravila s vlastitom tvrtkom. Kandidatkinja je rekla da bi tvrtka ostala u vlasništvu
radnika , jer je tvrtka osnovana na marksističkom principu ( svi radnici imaju istu plaću i isto
vlasništvo).
Pošto više nije bilo pitanja , razgovor je završio u 1035 sati.

Nastavak sjednice počeo je u 1100 sati pod predsjedanjem predsjednika Upravnog vijeća Davora
Grčića, a vezano za razgovor s Petrom Matkovićem – kandidatom za ravnatelja Zavoda.
Ravnatelj Zavoda je pitao kandidata kako on vidi daljnji rad Zavoda. Kandidat je rekao
da će nastaviti na način sličan dosadašnjem , koji de pokazao vrlo uspješan, promatrajući to
iz perspektive struke, nadležnih upravnih tijela državne razine i regionalne razine .
U radu ću se strogo držati zakona i pozitivnih propisa koji definiraju rad Zavoda, što
temeljim na činjenici dugogodišnjeg iskustva u vođenju i izradi projekata koje je Zavod
radio. Ujedno će posebnu pažnju posvetiti u stalnom tehnološko-tehničkom razvoju
Zavoda , kao bitnom preduvjetu u svim zadaćama koje Zavod očekuje u narednom
periodu. Također će posebnu pažnju posvetiti u stalnoj brizi za stručno usavršavanje
radnika.
Posvetit ću se koordinaciji , izradi i praćenju provedbe prostornih planova regionalne i
lokalne razine, uz poseban značaj vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja.

Pošto više nije bilo pitanja , razgovor je završio u 1125 sati.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Davor Grčić _________________________________
Član Upravnog vijeća:
Zdravko Grčić _______________________________

