
 

 

 

 

Naziv sjednice: 30. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

VRSTA DOKUMENTA VRIJEME ODRŽAVANJA  MJESTO ODRŽAVANJA  

ZAPISNIK 
12. lipnja 2013. 

 

Agencija za mobilnost i programe 
EU,  

Zagreb, Frankopanska 26 

SJEDNICU SAZVALA: Mihaela Adamović Radolfi, predsjednica UV-a 

VRSTA SJEDNICE: Sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe 
EU 

 

 
PRIJEDLOG DNEVNOGA REDA: 
 
Dnevni red: 

1. Zapisnici s 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razgovor s kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete u okviru natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu 
4. Primjena novog Zakona o pravu na pristup informacijama 

 
 
Uvodno: Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.  
 

TOČKA DNEVNOGA REDA UVODNIČAR/KA 

1. Zapisnici s 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća 
 

Mihaela Adamović Radolfi, 
predsjednica UV-a 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnike s 28. i 29. sjednice Upravnog 
vijeća. 

 
 

TOČKA DNEVNOGA REDA UVODNIČAR/KA 

2. Razgovor s kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete u 
okviru natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

 

Mihaela Adamović Radolfi, 
predsjednica UV-a 

ZAKLJUČCI Upravno vijeće obavilo je razgovor za posao s troje kandidata u okviru natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja, a koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja. Upravno vijeće nije 
odabralo ni jednog od troje kandidata te će se stoga natječaj ponoviti. Do zaključenja 
ponovljenog natječaja, a nakon isteka mandata ravnateljici Šarić 11. srpnja, Upravno će 
vijeće imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja. 

 
 

TOČKA DNEVNOGA REDA UVODNIČAR/KA 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu 
 

Ivan Katavić, stručni suradnik 



 

 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća suglasni su s Prijedlogom Izmjena i dopuna Plana nabave za 
2013. godinu. 

 
 

TOČKA DNEVNOGA REDA UVODNIČAR/KA 

4.  Zakon o pravu na pristup informacijama Ivan Katavić, stručni suradnik 

ZAKLJUČCI Upravno vijeće će  kratki zapisnik koji se vodi na sjednicama u dijelu koji se odnosi na 
najvažnije točke sjednice objaviti na internetskim stranicama sukladno Zakonu o 
pravu na pristup informacijama.  

 
 
 

Klasa: 023-02/13-05/7 
Ur. broj: 251-359-07/13/1 
 Zagreb, 21. lipnja 2013. 
 
 

 
 


