
ZAKLJUČAK 

sa 86. sjednice Upravnog vijeća 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 15. travnja 2021. godine u 11:00 sati. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje zapisnika sa 84. i 85. sjednice UV 

2. Prijedlog Statuta DEĐL – daje se na raspravu 

3. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DEĐL 

4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća DEĐL – daje se na raspravu 

5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća 

6. Kronologija događaja vezanih za izgradnju nove ergele u Lipiku 

7. Suglasnost za provođenje nabave cjepiva za konje i informacija o trenutnom stanju 

cjepiva 

8. Razno. 

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 84. i 85. sjednice UV 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnike sa 84. i 85. sjednice UV. 

Točka 2. Prijedlog Statuta DEĐL – daje se na raspravu 

Prijedlog Statuta DEĐL treba poslati kao prijedlog UV u Ministarstvo poljoprivrede na 

prethodnu suglasnost, a sukladno članku 6. Uredbe o DEĐL. 

Točka 3. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 

DEĐL 

Članovi UV su primili na znanje informacije o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta te odgodili usvajanje odluke do donošenja novog Statuta. 

Točka 4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća DEĐL – daje se na raspravu 

Članovi UV primili su na znanje izneseno te odgodili usvajanje odluke do donošenja novog 

Statuta. 

Točka 5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća 

Predsjednik UV predlaže da se o toj točci raspravlja nakon usvajanja Statuta, s čime su se 

složili svi članovi UV. 

Točka 6. Kronologija događaja vezanih za izgradnju nove ergele u Lipiku 

Članovi UV primili na znanje izneseno te je predsjednik UV zatražio od ravnatelja da se 

kronologija događaja pošalje e-mailom svim članovima UV. 



Točka 7. Suglasnost za provođenje nabave cjepiva za konje i informacija o trenutnom 

stanju cjepiva  

Prijedlog UV je da DEĐL učini sve kako bih nabavila dvovalentno cjepivo protiv 

rhinopneumonitisa, a ukoliko to ne bude moguće da se nabavi jednovalnetno cjepivo EVH 1 

potrebno za cijepljenje konja samo do kraja godine, a da se slijedeće godine  kada se tržište 

stabilizira nabavi dvovalentno cjepivo. 

Točka 8. Razno 

Pod ovom točkom predsjednik UV podsjeća na potrebu izrade idejnog rješenja Ergela – 

lokacija Ivandvor i predlaže da se stavi kao točka na slijedećoj sjednici UV. 

 

 

Sjednica je završila u 12:30 sati. 

 

Zapisničarka: 

Martina Juroš 

 

 

 

 

 

 


