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Dnevni red 13. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom od 14.10.2022. godine: 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 09.09.2022.g 

2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2021, 

godinu. 

3. Izvješće o rezultatima poslovanja URIHO-ZAGREB u razdoblju od I-VI mjeseca 2022.g. 

4. Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni Plana kadrova za 2022. godinu 

5. Donošenje Protokola o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu. 

6. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote broj: 

261/22; s naručiteljem: Pliva Hrvatska d.o.o., za razvoj, proizvodnju i prodaju lijekova i farmaceutskih 

proizvoda. 

7. Donošenje odluke o prihvaćanju zaključenja Ugovora broj: 1-22/NOS-11-B-ZET/22, za predmet nabave: 

Službena i radna odjeća  - Grupa 2. Službena odjeća zimska, s javnim naručiteljem Zagrebački električni 

tramvaj d.o.o. 

8. Donošenje odluke o prihvaćanju zaključenja Ugovora za nabavu, najam, pranje i glačanje rublja za potrebe 

zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj na temelju Okvirnog sporazuma br. OS-37/21, i Ugovora br. N-

238/2022, za predmet nabave: Kategorija 1. Nabava-kupnja ravnog i operacijskog rublja, Kategorija 3. 

Najam, pranje i glačanje ravnog i operacijskog rublja; Kategorija 4: Pranje i glačanje bolničkog rublja, s 

naručiteljem: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice 

 

 

    Zaključci 13.  sjednice UV-a: 

 

1. Verificiran Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 09.09.2022. g. 

2. Donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2021. 

godinu. 

3. Izvješće o rezultatima poslovanja URIHO-ZAGREB u razdoblju od I-VI mjeseca 2022.g. primljeno na 

znanje. 

4. Donesena Odluka o usvajanju Protokola o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom 

mjestu. 

5. Donesena Odluka o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote broj: 

261/22 s naručiteljem Pliva Hrvatska. 

6. Donesena Odluka o prihvaćanju zaključenja ugovora broj: 1-22/NOS-11-B-ZET/22, za predmet nabave: 

Službena i radna odjeća, Grupa 2- Službena odjeća zimska za javnog naručitelja: Zagrebački električni 

tramvaj d.o.o. 

7. Donesena Odluka o zaključenju Ugovora za nabavu,  najam, pranje i glačanje rublja za potrebe zdravstvenih 

ustanova u Republici Hrvatskoj na temelju Okvirnog sporazuma broj: OS-37/21 i Ugovora broj: N-

238/2022, za predmet nabave: Kategorija 1: Nabava – kupnja ravnog i operacijskog rublja, Kategorija 3: 

Najam, pranje i glačanje ravnog i operacijskog rublja: Kategorija 4: Pranje i glačanje bolničkog rublja s 

naručiteljem: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice. 
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