ZAPISNIK

S 8. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije održan dana 11. travnja 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Zavoda
Bihaćka 1 u Splitu.
Otvara se 7. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su nazočni;
Mirko Klarić, predsjednik
Petroslav Sapunar, član
Miranda Ivanišević Dvornik, član
Davor Jović, član,
Petar Matković, član
Zdravko Grčić – zaposlenik Zavoda
Otvara se 8. sjednica Upravnog vijeća kojom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća
Mirko Klarić. Utvrđuje se predloženi dnevni i dopunjuje s točkom 5. Razno – Izrada prostornih
planova koje izrađuje ili može izrađivati Zavod. Predloženi i nadopunjeni dnevni red usvaja se
jednoglasno od svih prisutnih članova Upravnog vijeća.
1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice UV.
Usvaja se zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća od 20. listopada 2015. godine jednoglasno
od svih članova Upravnog vijeća.
2. Raspisivanje natječaja za Izbor ravnatelja/ice JU Zavoda za prostorno uređenje SDŽ
Kako sadašnjem ravnatelju N. Mrčiću istječe četverogodišnji mandat u svibnju 2017.
potrebno je u skladu s Zakonom o ustanovama i Statutom JU Zavoda za prostorno uređenje
SDŽ raspisati natječaj za Ravnatelja/icu na mandat od 4 godine.
U prilogu za ovu točku članovima Upravnog vijeća dostavljaju se pisani materijal u kojem se
navode Zakonske i Statutarne odrednice za raspisivanje natječaja kao i uvjeti koji moraju
ispunjavati kandidati za ravnatelja/ravnateljicu.
Članovi Upravnog vijeća u kratkoj raspravi donose Odluku o raspisivanju Natječaja za Izbor
ravnatelja/ice JU Zavoda za prostorno uređenje SDŽ na mandat od 4 godine sukladno
priloženom tekstu u privitku.
3. Financijsko izvješće Zavoda s bilješkama za 2016. godinu
Uz ovu točku svim članovima Upravnog vijeća dostavljen je materijal u pisanom obliku –
financijsko izvješće (prihodi i rashodi) za 2016. godinu i bilješke s obrazloženjima.
Ravnatelj N. Mrčić ukratko obrazlaže financijsko izvješće za 2016. godinu, a Zdravko
Grčić zaposlenik Zavoda, članovima upravnog vijeća detaljnije obrazlaže financijsko
izvješće po stavkama prihoda i rashoda.
U kratkoj raspravi u kojoj sudjeluje predsjednik Upravnog vijeća M. Klarić i članovi s
pitanjima o pojedinoj stavci kao i na pitanje predsjednika: “Koliko je izvršenje financijskog
plana pratilo plan? – obrazloženje daje Z. Grčić.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeće nemaju primjedbi na financijsko izvješće za 2016.
godinu i jednoglasno prihvaćaju Financijsko izvješće Zavoda s bilješkama za 2016. godinu.

4. Plan nabave Zavoda
Uz ovu točku dnevnog reda, svim članovima Upravnog vijeća dostavljen je materijal u
pisanom obliku – Plan nabave JU Zavoda za prostorno uređenje za 2017. godinu.
Na zahtjev predsjednika i članova upravnog vijeće zatraženo je kratko obrazloženje koje je
iznio ravnatelj N. Mrčić i zaposlenik zavoda Z. Grčić i oni su se u usmenoj raspravi
očitovali o istom.
Konstatira se da je Plan nabave za 2017. godinu u suglasju s financijskim planom Zavoda za
2017. godinu i Upravno ga vijeće jednoglasno prihvaća.
5. Razno / Izrada prostornih planova koje izrađuje ili može izrađivati Zavod
Člana Upravnog vijeća Petroslav Sapunar, a vezano uz postupak izrade PU Općine Milna i
mišljenje Zavoda na konačni prijedlog PPU Općine Milna, traži raspravu o Izradi prostornih
planova koje može izrađivati Zavod, vezano uz zakonski okvir i kako Zavod može preuzeti
izradu općinskog plana.
Obrazloženje iznosi Ravnatelj Zavoda g. Mrčić, koje iznosi zakonske odredbe i postupak
vezan za izradu prostornih planova. Obvezi izrade nekog PPU Općine prethodi općinska
Odluka o izradi plana i zaključak Župana o povjeravanju poslova izrade toga plana Zavodu
sukladno Zakonu (tako da Zavod sam ne određuje kojim će općinama izrađivati plan).
Predsjednik M. Klarić iznosi stajalište da bi na županijskoj razini (i kroz proračun) trebalo
odrediti kojim općinama je potrebno sufinancirati izradu plana i samim tim odrediti Zavodu
okvir za izradu tih planova.
Konstatira se da Zavod svoje aktivnosti provodi u skladu s Zakonskom obvezama, a navedeni
prijedlozi mogu biti provedivi kad se na županijskoj razini temeljem Odluka i osiguranih
sredstava u proračunu steknu uvjeti za njihovu realizaciju.

Završeno u 10:10 sati
Predsjednik Upravnog vijeća;
Mirko Klarić _______________________________
Članovi Upravnog vijeća;
Petroslav Sapunar ___________________________
Miranda Ivanišević Dvornik __________________
Davor Jović

______________________________

Petar Matković ____________________________

