
                 
 
                 KLASA: 023-04/16-01/5 
                 URBROJ: 2198-1-95/01-16-6 
                 Zadar, 3. listopada 2016. godine 
 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (u 

daljnjem tekstu: UV) održane dana 3. listopada 2016. godine u prostorijama Agencije za razvoj Zadarske županije – 

ZADRA NOVA, Grgura Budislavića 99, Zadar s početkom u 12:00 sati. 

 

Sjednici su nazočni:  Grgo Batur- predsjednik UV, Ivan Mijolović- član, Marko Barančić- član, Sanja Peričić-

ravnateljica, Jadranka Petek- zapisničar 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Ustanove 
2. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno radno vrijeme 

u okviru EU projekta ''Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih 
fondova na području Zadarske županije'' u Odjelu za pripremu EU projekata na radno mjesto viši stručni 
suradnik 

3. Donošenje odluku o raspisivanju javnog natječaja za primanje u radni odnos djelatnika na neodređeno 
radno vrijeme u Odjelu za provedbu EU projekata na radno mjesto stručni suradnik 

4. Donošenje odluke o početku postupka nabave u sklopu EU projekta ''Učinkovito upravljanje i korištenje 
sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije'' 

5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 
6. Razno 
 

 
Upravno vijeće jednoglasno donosi: 

1. Odluku o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća 
2. Odluku za raspisivanje natječaja za primanje u radni odnos djelatnika na neodređeno radno vrijeme u 

Odjelu za pripremu EU projekata na radnom mjesto viši stručni suradnik 
3. Odluku za raspisivanje natječaja za primanje u radni odnos djelatnika na neodređeno radno vrijeme u 

Odjelu za provedbu EU projekata na radnom mjesto stručni suradnik 
4. Odluku o pokretanju postupka nabave u sklopu EU projekta ''Učinkovito upravljanje i korištenje 

sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije'' 
5. Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 

 
 
Zapisničar:  

 

                                                                 UPRAVNO VIJEĆE 

                                                                                                              ZADRA NOVA 

                                                                                                             Predsjednik: 

                                                                                                             Grgo Batur 


