IZVJEŠĆE SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Sjednica je održana dana 30.11.2018. godine
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje prijedloga Plana nabave za 2019. godinu
3. Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2019.g. čija pojedinačna vrijednost
prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
4. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019.g. i projekcija plana za 2020. i 2021.
godinu
5. Donošenje Plana i programa rada za 2019. godinu
6. Razno

AD.1.
Upravno vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća
AD.2.
Upravno vijeće jednoglasno donosi Plan nabave za 2019. godinu

ODLUKU
o donošenju plana nabave za 2019.

I.
Donosi se Plan nabave za 2019. Doma za starije osobe Ksaver, koji je prilog ove odluke i čini
njen sastavni dio.
II.
Plan nabave za 2019. biti će objavljen na internetskim stranicama Doma za starije osobe
Ksaver (www.dom- ksaver.hr) sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD.3.
Upravno vijeće jednoglansno donosi odluke:
ODLUKU
o nabavi robe –
medicinskog potrošnog materijala

I.
Odobrava se nabava robe – medicinski potrošni materijal u vrijednosti od 88.000,00 kuna
bez iskazanog PDV-a
II.

Sredstva za nabavu roba iz točke I. ove odluke osigurana su u Financijskom planu Doma za
2019. iz prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka.
III.
Ovlašćuje se ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver za provođenje jednostavne nabave i
sklapanje ugovora o nabavi iz točke I. ove odluke s najpovoljnijim ponuditeljem.

ODLUKU
o nabavi robe –
meso (govedina, teletina, janjetina i svinjetina)
i suhomesnatih i polutrajnih proizvoda

I.
Odobrava se nabava robe – meso (govedina, teletina, janjetina i svinjetina) u vrijednosti od
160.000,00 kuna bez iskazanog PDV-a i suhomesnatih i polutrajnih proizvoda u vrijednosti
od 94.800,00 kuna bez iskazanog PDV-a.
II.
Sredstva za nabavu roba iz točke I. ove odluke osigurana su u Financijskom planu Doma za
2019. iz prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka.
III.
Ovlašćuje se ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver za provođenje jednostavne nabave i
sklapanje ugovora o nabavi iz točke I. ove odluke s najpovoljnijim ponuditeljem.

ODLUKU
o nabavi robe –
Životinjska ili biljna ulja i masti

I.
Odobrava se nabava robe – životinjska ili biljna ulja i masti u vrijednosti od 81.415,93
kuna bez iskazanog PDV-a.
II.
Sredstva za nabavu roba iz točke I. ove odluke osigurana su u Financijskom planu Doma za
2019. iz prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka.
III.

Ovlašćuje se ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver za provođenje jednostavne nabave i
sklapanje ugovora o nabavi iz točke I. ove odluke s najpovoljnijim ponuditeljem.
ODLUKU
o nabavi robe –
voća i povrća

I.
Odobrava se nabava robe – voće u vrijednosti od 46.661,47 kuna bez iskazanog PDV-a i
povrća u vrijednosti od 105.905,58 bez iskazanog PDV-a.
II.
Sredstva za nabavu roba iz točke I. ove odluke osigurana su u Financijskom planu Doma za
2019. iz prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka.
III.
Ovlašćuje se ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver za provođenje jednostavne nabave i
sklapanje ugovora o nabavi iz točke I. ove odluke s najpovoljnijim ponuditeljem.
AD.4.
Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan za 2019. godinu i Projekciju plana za
2020. i 2021. godinu.
AD.5.
Upravno vijeće jednoglasno donosi:
ODLUKU
o donošenju Programa rada za 2019. godinu

I.
Donosi se Program rada za 2019. godinu, koji je prilog ove odluke i čini njen sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

