
IZVJEŠĆE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  

 

Sjednica je održana dana 03.02.2016.godine. 

 

Dnevni red sastojao je od 6 točaka: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa  22. sjednice Upravnog vijeća 

2.    Zahtjev zakupnika SPATIUM SPEKTAKL d.o.o. za uređenjem poslovnog prostora  

( preinaka postojećeg šanka) i prezentacija idejnog rješenja rekonstrukcije istog 

3. Izvješće za 2015.g. i Plan rada za 2016. godinu 

4. Usvajanje finacijskog izvješća za 2015. godinu 

5. Lista čekanja 

6. Razno 

 

 

Upravno vijeće na sjednici je donijelo slijedeće:   

Pod točkom 2 slijedeću:. 

O D L U K U 

Zakupniku poslovnog prostora Spatium spektakl d.o.o. ,Nova cesta 186, Zagreb daje se 

suglasnost na uređenje poslovnog prostora(preinaka postojećeg šanka) sukladno zahtjevu od 

28.01.2016.g.i idejnom rješenju projekta koji čine sastavni dio ove odluke. 

 

            Pod točkom 3. slijedeću: 

O D L U K U 

Prihvaća se Izvješće o radu Doma za starije osobe «Medveščak» za 2015.g. i  Plan rada za 

2016.g. u tekstu  kako je navedeno u materijalima za sjednicu. 

 

 

Pod točkom 4. slijedeću: 

 

                                                             O D L U K A 

 

Usvajaju se financijska izvješća za 2015.g. u tekstu kako je navedeno u materijalima za 

sjednicu. 
 

 

 

 

 

 



 

IZVJEŠĆE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  

 

Sjednica je održana dana 17.02.2016.godine. 

 

Dnevni red sastojao je od 3 točke: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa  21. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje odluke za provedbu postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao 

središnjeg tijela za javnu nabavu Grada Zagreba  za  opskrbu električnom energijom. 

3. Razno 

 

Upravno vijeće na sjednici je donijelo slijedeću:   

 
                                                                  O D L U K U 

 

 

    Daje se suglasnost ravnateljici Doma za starije osobe „Medveščak“ Zagreb, Krasanki Glamuzina da 

u ime i za račun Doma za starije osobe „ Medveščak “ Zagreb, ovlasti Grad Zagreb ;da kao središnje 

tijelo za javnu nabavu,a putem Ureda za javnu nabavu provede otvoreni postupak javne nabave s 

ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine 

za predmet nabave: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. 

 


