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ZAKLJUĈAK 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća 

održane elektroniĉkim putem dana 19. prosinca 2022. godine 
 
 
 

Temeljem članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća ustanove, u dogovoru sa Ravnateljicom, 
Predsjednik Upravnog vijeća je uputio članovima Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća koja se 
održala elektroničkim putem, te je  predložio slijedeći dnevni red:  
 
 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje sedmih Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu 

 

Članovima su dana 16. prosinca 2022. godine elektroničkim putem dostavljeni slijedeći materijali 

za sjednicu: 

 

1. Poziv na 10. elektronsku sjednicu Upravnog vijeća  

2. VII. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu 

 

Dostavljeni materijali čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Od članova Upravnog vijeća zatraženo je da se u predviĎenom razdoblju, na način predviĎen u 

priloženom Pozivu očituju da li su suglasni sa prijedlozima ravnateljice. 

 

U predviĎenom razdoblju od 08:00 sati do 11:00 sati na dan 19. prosinca 2022. godine, očitovali su 

se slijedećim redom: 

 

1. Emil Nimčević u 8:31 sati  – ZA po svim točkama dnevnog reda 

2. Marija Orbanić u 8:27 sati – ZA po svim točkama dnevnog reda 

3. Maura Čabran u 10:19 sati – ZA po svim točkama dnevnog reda 

4. Paola Baričević u 8:43 sati – ZA po svim točkama dnevnog reda  

 

Članica Upravnog vijeća Alenka Modrušan nije se očitovala u predviĎenom razdoblju. 

 

Elektronička očitovanja članova Upravnog vijeća čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ĉlanovi Upravnog vijeća su sa ĉetiri (4) glasa ZA prihvatili predložene prijedloge te donijeli: 

 

 



1. O D L U K U o donošenju sedmih Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 
2022. godinu 

         I.  

Donose se sedme Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu. 

        II. 

Sedme Izmjene Plana nabave iz točke 1. ove Odluke prilažu se ovoj odluci i čine njen 
sastavni dio.  

       III. 

Sedme Izmjene Plana nabave iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu danom donošenja. 

      IV. 

Sedme Izmjene Plana nabave iz točke 1. ove Odluke objaviti će se u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave, te  mrežnim stranicama ustanove najkasnije u roku od 8 dana od 
donošenja. 

 

 


