
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O 

NABAVI 

Obrazloženje 

 
Statutom Doma za starije i nemoćne osobe Osijek definirano je, među ostalim, kako Upravno 

vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Osijek odlučuje, odnosno daje suglasnost, za nabavu 
predmeta čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna.  

Slijedom toga, Dom za starije i nemoćne osobe sukladno Planu nabave za 2018. godinu i 
dodatku Plana nabave za 2017. godinu, proveo je postupke jednostavne i javne nabave. U Tablici je 
prikaz svih postupaka jednostavne nabave, a crvenom bojom su istaknuti predmeti čija vrijednost 
prelazi 100.000,00 kuna.   

        
PREDMET NABAVE DATUM 

SLANJA 
POZIV NA 
DOSTAVU  

ROK ZA DOSTAVU 
I OTVARANJE 

PONUDA  

JAJA 15.11.2017. 20.11.2017. 

ULJE SUNCOKRETOVO 15.11.2017. 20.11.2017. 

KOLAČI 16.11.2017. 21.11.2017. 

KRUH I KRUŠNI 
PROIZVODI 

20.11.2017. 28.11.2017. 

SMRZNUTI PROIZVODI 20.11.2017. 28.11.2017. 

KONZ.I 
PRIPREMLJ.PROIZVODI 
OD MESA 

22.11.2017. 28.11.2017. 

SVJEŽE POVRĆE 22.11.207. 28.11.2017. 

SVJEŽE VOĆE 16.11.2017. 21.11.2017.* 

PREHRAMBENI 
PROIZVODI I 

23.11.2017. 29.11.2017. 

PREHRAMBENI 
PROIZVODI II 

23.11.2017. 29.11.2017. 

GRUPA 1-TJESTENINA -//- -//- 

GRUPA 2-JUHE -//- -//- 

GRUPA 3-DESERTI I 
SLATKI NAMAZI 

-//- -//- 

GRUPA 4-KONZERVIRANO 
VOĆE I POVRĆE 

-//- -//- 

PAPIRNA KONFEKCIJA 6.12.2017. 13.12.2017. 

MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 6.12.2017. 13.12.2017 

MATERIJAL ZA 
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 

6.12.2017. 13.12.2017. 

 
 
Dom za starije i nemoćne osobe Osijek provodio je, sukladno Planu nabave za 2018. godinu i 

dodatku Plana nabave za 2017. godinu, i postupke javne nabave, a sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi i to za predmete nabave: Mlijeka i mliječnih proizvoda, Svježeg mesa – grupa I - 
Svinjetina i junetina i grupa II – perad. Svi postupci su provedeni sukladno propisima i  na iste nije 
bilo prigovora te su se stekli uvjeti za zaključivanje ugovora. Slijedom toga ravnatelj predlaže 
Upravno vijeću da donese sljedeću odluku:  
 
 



 
Temeljem članka 27. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek Upravno vijeće Doma za starije i 
nemoćne osobe Osijek na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donosi 
 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi 

 

članak 1. 

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Osijek daje suglasnost ravnatelju za zaključenje 
ugovora o nabavi:  

a) Kruha i krušnih proizvoda 
b) Smrznutih proizvoda 
c) Konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa 
d) Svježeg povrća 
e) Prehrambenih proizvoda I 
f) Deserti i slatki namazi 
g) Juhe i konzervirano povrće i voće 
h) Tjestenine 
i) Sredstava za čišćenje i osobnu higijenu 
j) Mlijeka i mliječnih proizvoda 
k) Svježeg mesa – grupa I - svinjetina i junetina 
l) Svježeg mesa – grupa II – perad 
m) Kolača 

 
 

članak 2. 

Ova suglasnost se daje na temelju provedenih postupaka nabave te primjeraka Ugovora, a koji su 
sastavni dio ove Odluke. 

članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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