
 
 
IZVJEŠĆE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
 
Sjednica je održana dana 27.09.2021.godine. 
 
Dnevni red sastojao je od četiri točke: 

DNEVNI RED 
 

1.       Verifikacija zapisnika sa 31.sjednice Upravnog vijeća 
 

2. Donošenje odluka za provedbu postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu            
kao središnjeg tijela za javnu nabavu Grada Zagreba, za slijedeće predmete nabave: 

a. Meso i mesni proizvodi 
b. Žitarice, krumpir, povrće, voće i orašasti plodovi 

 
  3.   Izmjena i dopuna  prijedloga Plana nabave za 2021. godinu 
 
4.   Razno 

 
 

 
Pod AD.1.  
Upravnog vijeća jednoglasno je  verificiralo zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća. 
 
Pod AD.2. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo slijedeće: 
  
                                                             O D L U K U 

 
o nabavi robe – žitarice, krumpir, povrće ,voće i orašasti plodovi 

 
I. 
 

Odobrava se nabava robe - žitarice, krumpir, povrće ,voće i orašasti plodovi u 
vrijednosti od 272.000,00 kn bez iskazanog PDV-a. 

 
                                                                    II . 

    Sredstva za nabavu robe iz točke I. ove odluke osigurana su iz prihoda za posebne 

namjene i općih prihoda i primitaka.                                                                                                                        

                                                                   III. 

     Ovlašćuje se ravnateljica Doma 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 

ugovora s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave: žitarice, krumpir, 

povrće, voće i orašasti plodovi. 

 



                                                                O D L U K U 
 

o nabavi robe – meso i mesni proizvodi 
 

I. 
 

Odobrava se nabava robe – meso i mesni proizvodi u vrijednosti od 614.500,88 kn 
bez iskazanog PDV-a. 
                                                                    II . 

    Sredstva za nabavu robe iz točke I. ove odluke osigurana su iz prihoda za posebne 

namjene i općih prihoda i primitaka.                                                                                                                             

                                                                   III. 

     Ovlašćuje se ravnateljica Doma 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 

ugovora s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave: meso i mesni proizvodi. 

                                                                    

                                                                 

 
Pod AD.3. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo slijedeće: 
  
                                                             O D L U K U 

 
Donosi se Izmjena i dopuna  prijedloga Plana nabave za 2021. godinu u tekstu kako je 
navedeno u materijalima za sjednicu. 
 
Pod AD.4. Nije bilo rasprave. 

 
 
 
 
 Nije bilo rasprave. 


