
Temeljem članka 55a. stavak 2. točke 9. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i članka 29. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu ("Županijski glasnik" 
broj 15/13.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. ožujka 2014. godine 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti 
kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske 

županije na Dom za starije i nemoćne 
osobe Beli Manastir 

 
 

I. 
 

Osječko-baranjska županija prenosi bez naknade Domu za starije i nemoćne osobe Beli 
Manastir knjigovodstvenu vrijednost kapitalnih ulaganja u objekte na kč.br. 2807/1, čiju je 
rekonstrukciju sufinancirala. 
 

II. 
 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost izvršenih kapitalnih ulaganja na dan 31. prosinca 2013. 
godine iznosi 684.875,00 kuna, a pojedinačno kako slijedi: 
- izvođenje radova na obnovi zgrade po načelima održive gradnje u iznosu 580.750,00 kuna 

temeljem Ugovora o zamjeni stolarije na Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir od 
20.06.2012. godine; 

- obavljanje stručnog nadzora u iznosu od 15.962,50 kuna temeljem Ugovora o obavljanju 
stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni dotrajale stolarije na Domu za starije i 
nemoćne osobe Beli Manastir od 01.08.2012. godine; 

- izvođenje radova zamjene termostatskih ventila u iznosu od 78.912,50 kuna temeljem 
Ugovora o izvođenju radova zamjene termostatskih ventila u Domu za starije i nemoćne Beli 
Manastir od 21.02.2013. godine i 

- obavljanje stručnog nadzora ugradnje termostatskih ventila i prilagodbe toplovodne mreže 
centralnog grijanja u iznosu od 9.250,00 kuna, a temeljem Ugovora o obavljanju stručnog 
nadzora ugradnje termostatskih ventila i prilagodbe toplovodne mreže centralnog grijanja u 
Domu za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru od 12.03.2013. godine. 

 
 

III. 
 

Provođenje ovoga Rješenja povjerava se Upravnom odjelu za javne financije i Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije. 
 
 
Klasa: 947-01/14-01/19 
Urbroj: 2158/1-01-02-14-2 
 
Osijek, 14. ožujka 2014. 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


