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Dnevni red 19. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom od 03.03.2023. godine: 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje odluke o 6.Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizacije radnih mjesta 

3. Donošenje odluke o knjiženju prihoda i rashoda po inventuri za 2022. godinu 

4. Donošenje  oduke o prihvaćanju zaključenja Ugovora  o dodjeli pojedinačne državne potpore u 2023. 

URIHO-Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ( Službenik glasnik 

Grada Zagreba 3/23; u daljnjem tekstu: Odluka) 

5. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote br.32/23, 

s naručiteljem Kaufland Hrvatska komanditno društvo za trgovinu, iz Zagreba, Donje Svetice14. 

6. Donošenje odluke o prihvaćanju zaključenja Ugovora br. DIR/21-01/4444; 00-04-02/07-22-17, za predmet 

nabave: Osobna zaštitna oprema i sredstva _I dio- grupa 1- radna odjeća, s naručiteljem: Hrvatske šume 

d.o.o. 

7. Donošenje odluke o prihvaćanju zaključenja Ugovora br. DIR/21-01/4444; 00-04-02/07-22-18, za predmet 

nabave: Osobna zaštitna oprema i sredstva _I dio- grupa 2- zaštitna i radna odjeća, s naručiteljem; Hrvatske 

šume d.o.o.  

8. Donošenje odluke o prihvaćanju zaključenja Ugovora br. DIR/21-01/4444; 00-04-02/07-22-19, za predmet 

nabave: Osobna zaštitna oprema i sredstva _ I dio- grupa 3 – kožne zaštitne rukavice, s naručiteljem: 

Hrvatske šume d.o.o. 

 

 

    Zaključci 19.  sjednice UV-a: 

 

 

1. Verificiran Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donesena odluka o 6. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 

mjesta 

3. Donesena odluka o knjiženju prihoda i rashoda po inventuri za 2022. godinu 

4. Donesena oduka o prihvaćanju zaključenja Ugovora o dodjeli pojedinačne državne potpore u 2023. URIHO-

u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

5. Donesena odluka o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote br. 32/23, 

s naručiteljem Kaufland Hrvatska komanditno društvo za trgovinu, iz Zagreba, Donje Svetice 14. 

6. Donesena odluka o prihvaćanju zaključenja Ugovora br. DIR/21-01/4444; 00-04-02/07-22-17, za predmet 

nabave: Osobna zaštitna oprema i sredstva _I dio- grupa 1- radna odjeća, s naručiteljem; Hrvatske šume 

d.o.o. 

7. Donesena odluka o prihvaćanju zaključenja Ugovora br. DIR/21-01/4444; 00-04-02/07-22-17, za predmet 

nabave: Osobna zaštitna oprema i sredstva _I dio- grupa 2- zaštitna radna odjeća, s naručiteljem; Hrvatske 

šume d.o.o. 

8. Donesena odluka o prihvaćanju zaključenja Ugovora br. DIR/21-01/4444; 00-04-02/07-22-17,  za predmet 

nabave: Osobna zaštitna oprema i sredstva _I dio- grupa 3- kožne zaštitne rukavice, s naručiteljem: Hrvatske 

šume d.o.o. 
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