
ZAPISNIK 

 
s 20. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i 

poticanje regionalnog razvoja“ održane 13. prosinca 2022. godine u prostorijama Razvojne 

agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja 

 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Ria Bilić, Igor Delak, Marijana Sumpor, Daniela Juroš 

Pečnik i Natalija Vuger 

 

Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Dunja Đurica. 

 

Zapisničar: Hrvoje Meštrov 

 

Sjednica je započela u 09.07 sati 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći:   

 

D n e v n i  r e d 

 

1. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice Razvojne agencije Zagreb. 

2. Razno. 

Na početku 20. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: 

predsjednica) utvrđuje prisutnost svih članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. 

Predsjednica utvrđuje da je ostvaren kvorum za odlučivanje. 

 

Predsjednica predlaže dnevni red sjednice, te ostale članove pita da li imaju dodati neku točku na 

dnevni red. Obrazlaže da se dana neće raditi verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Upravnog 

vijeća, jer ga zapisničar nije zbog obaveza u Agenciji i službenog putovanja uspio pripremiti i 

dostaviti članovima na pregled i komentare, pa će se na slijedećoj, 21. sjednici Upravnog vijeća 

verificirati zapisnici 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća. Kako nije bilo dodatnih prijedloga, 

predsjednica daje predloženi Dnevni red na glasanje. 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad-1/ 

 

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda, te iznosi drugim članovima Upravnog vijeća 

sve informacije vezano za Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice Razvojne 

agencije Zagreb.  

Predsjednica predlaže da se prođe kroz cijeli tekst natječaja koji je pripremio Odjel za pravne, 

financijske i opće poslove Agencije, te da se nakon uvrštavanja komentara i finalizacije teksta 

odluči o raspisivanju natječaja. 

Na upit članovima da li je potrebno za poznavanje drugog stranog jezika  i poznavanje rada na 

računalu tražiti potvrdu, usuglašeno je da se neće tražiti zasebna potvrda, već će se isto 

provjeravati u toku trajanja postupka natječaja. 

Nakon usuglašavanja Uvjeta natječaja među članovim Upravnog vijeća sukladno važećim 

internim aktima Agencije, prelazi se na popis potrebne dokumentacije koju treba priložiti prijavi. 

Zaključeno je da će se zatražiti životopis u EUROPASS formatu i da nije potrebno tražiti 

vlastoručan potpis na prijavi. Nadalje da se kod dokaza o hrvatskom državljanstvu nadopuni 



tekst na način da se omogući i prijava stranaca s obzirom na odredbe Zakona o strancima  (NN 

br. 133/20), te da se za okvirni plan rada Ustanove za četverogodišnje razdoblje ne uvjetuje 

format. Nadalje je odlučeno da se umetne da se prijave mogu podnositi osobno u pisarnicu 

Agencije ili preporučeno poštom. 

 

Nakon prolaska kroz cijeli tekst Natječaja, Predsjednica da je tekst natječaja kao i Odluku o 

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice Razvojne agencije Zagreb na 

glasovanje, te Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

• Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice Razvojne 

agencije Zagreb. 

 

Ad-2/ 

 

Pod ovom točkom Predsjednica predlaže okvirni hodogram za provedbu samog natječaja, uz 

napomenu da će se zbog cijelog procesa, sjednice održati često do završetka samog procesa. 

Ujedno navodi da će sve pristigle prijave otvarati Upravno vijeće na slijedećoj sjednici Upravnog 

vijeća, te će se onda odrediti daljnji tijek postupka (pregled dokumentacije, održavanje intervjua, 

odabir kandidata i slanje odluke na suglasnost Gradonačelniku), a Odjel za pravne, financijske i 

opće poslove je nadležan za čuvanje dokumentacije do održavanje sjednice. 

 

Nakon usvajanja zapisnika akta sukladno točci Dnevnog reda, predsjednica Upravnog vijeća, Ria 

Bilić zaključila je sjednicu u 10.40 sati. 

 

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Elektronički potpis na sljedećoj stranici 

 

Ria Bilić, MA 
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