
OBAVIJEST O SJEDNICAMA UPRAVNOG VIJEĆA 

DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK ZA 2022. GODINU 

 

97. sjednica Upravnog vijeća - elektronska 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 18. siječnja 2022. godine 08:30 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Suglasnost za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja – za izgradnju ergele u 

Lipiku. 

 

98. sjednica Upravnog vijeća 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 03. veljače 2022. godine 11:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje zapisnika s 96. i 97. sjednice UV, 

2. Financijski izvještaj za 2021. godinu – daje se na usvajanje, 

3. Godišnji izvještaj o radu DEĐL za 2021. godinu – daje se na usvajanje, 

4. I Rebalans Plana nabave za 2022. godinu – na donošenje, 

5. Informacije o aktivnostima u izgradnji novih prostora DEĐL – u Lipiku, 

6. Razno. 

 

99. sjednica Upravnog vijeća 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 31. ožujka 2022. godine 12:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje zapisnika s 98. sjednice UV. 

2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata. 

3. Informacije o aktivnostima vezanih za izgradnju ergele u Lipiku. 

4. Informacija o poduzetim aktivnostima nakon revizije Zakupa i prodaje konja. 

5. Izvještaj o provedenim postupcima nabava male vrijednosti i jednostavnim nabavama. 

6. Razno. 

 

100. sjednica Upravnog vijeća - telekonferencija 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 05. travnja 2022. godine 14:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana DEĐL 2022. god. (I. 

rebalans). 



 

 

 

101. Sjednica Upravnog vijeća  

Sjednica Upravnog vijeća održana je 19. svibnja 2022. godine 11:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje zapisnika s 99. i 100. sjednice UV, 

2. Suglasnost za zapošljavanje radno mjesto čistač/ica – 1 izvršitelj/ica – traži se, 

3. Suglasnost – nabava male vrijednosti – integrirani priključni strojevi za sjetvu – traži 

se, 

4. Suglasnost – prodaja poljoprivrednih proizvoda 2022. – traži se. 

5. Informacija o javnom natječaju za izgradnju ergele u Lipiku 

6. Razno. 

 

102. sjednica Upravnog vijeća - telekonferencija 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 07. srpnja 2022. godine 11:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje zapisnika sa 101. sjednice UV, 

2. Suglasnost – nabava mineralnog gnojiva za jesensku sjetvu, 

3. II rebalans Plana nabave 2022. godine, 

4. Suglasnost za zapošljavanje 2 radnika (Viši stručni savjetnik za turizam i marketing i 

Jahač), 

5. Izgradnja ergele Lipik – izvještaj o pregledu i ocjena ponuda, 

6. Razno. 

 

103. sjednica Upravnog vijeća - telekonferencija 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 29. srpnja 2022. godine 09:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje zapisnika sa 102. sjednice UV. 

2. Odlučivanje o Zahtjevu za zaštitu prava iz radnog odnosa radnice, podnesen putem 

punomoćnika, odvjetnika Jurice Jurića. 

3. Informacija o Izgradnji ergele u Lipiku – faza I. 

4. Razno. 

 

 

 


