
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SDŽ-e 
Split, 27. lipnja 2018. 
 UPRAVNO VIJEĆE 
                                                                                                     

Z A P I S N I K 
 

s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-
dalmatinske županije održane  dana 27. lipnja  2018. godine   

Na 2. sjednici Upravnog vijeća  sudjelovali su: 
Davor Grčić, predsjednik 
Petroslav Sapunar, član 
Branislav Škeva, član 
Zdravko Grčić, član 
Sjednica je počela u 0915 sati pod predsjedanjem predsjednika Upravnog vijeća Davora 

Grčića. Nakon utvrđivanja broja prisutnih jednoglasno je prihvaćen dnevni red i to : 
1. Prihvaćanje zapisnika s 01. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Financijski izvještaj i izviješće o radu Zavoda za 2017. g., 
3. Izviješće o prijemu zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika, 
4. Razno.  

 
Po 1. točci dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća. 
Po 2. točci dnevnog reda Izviješće o radu Zavoda ravnatelj Niko Mrčić je u kratkim crtama iznio 
djelatnost i zakonske obveze Zavoda koje su u potpunosti realizirane a odnose se na 2017. 
godinu , nakon čega je Upravno vijeće bez rasprave jednoglasno prihvatilo Izviješće o radu 
Zavoda za 2017. godinu. O financijskim izvještajima s bilješkama za 2017. godinu, kratko i 
sažeto je referirao Zdravko Grčić nakon čega je Upravno vijeće , bez rasprave, jednoglasno 
prihvatilo Financijski izviještaj s bilješkama za 2017. godinu. 
Po 3. točci dnevnog reda, ravnatelj Zavoda, Niko Mrčić je izvijestio Upravno vijeće da je nakon 
provedenog Javnog natječaja i  testiranja kandidata, kao najbolji kandidat izabrana Luca 
Ninčević s kojom je i potpisan Ugovor o radu na određeno vrijeme ( 1. godina). Upravno vijeće 
je primilo na znanje Izviješće te nije imalo primjedbi na provedeni postupak i izbor kandidata. 
Po 4. točci dnevnog reda nije bilo rasprave. 

Sjednica je završila s radom u 0955 sati.  
  

Predsjednik Upravnog vijeća: 

Davor Grčić _________________________________ 

Članovi Upravnog vijeća: 

Petroslav Sapunar _____________________________ 

Branislav Škeva  _______________________________ 

Mirko Klarić     ________________________________ 

Zdravko Grčić    _______________________________ 


