
                                                          ZAPISNIK 
 

 

Sa sjednice odbora GDCK Garešnica održane 03.04.2017. godine s početkom  u 12,00 sati,  u 

sjedištu društva. 

 

Sjednici nazočni: J. Bilandžija, I. Đuranić, R. Fezi-Martinić, T. Severović, A.Vulić. 

Opravdali se: S. Radošević, S. Jambrišak 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

 

       DNEVNI RED: 

 

1. Pregled aktivnosti društva u prethodnom tromjesečju 

2. Podnošenje Izvješća o radu i poslovanju GDCK Garešnica za 2016. godinu 

3. Rasprava i prihvaćanje istih 

4. Obilježavanje Tjedna HCK 

5. Donošenje Odluke o utrošku sredstava prikupljenih u akciji „Solidarnost na djelu 

2016“ 

6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje na nepuno-određeno 

radno vrijeme- gerontodomaćica 

7. Provedba aktivnosti u narednom razdoblju 

8. Upiti i prijedlozi 

 

 

Nazočne članove Odbora društva pozdravio je predsjednik J. Bilandžija. Predložio je sadržaj 

Dnevnog reda na usvajanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1. 

Pregled aktivnosti društva izložila je ravnateljica Lozina, pobrojavši: 

- Održavanje Izborne Skupštine GDCK Garešnica- prosinac 2016. 

- Domaćinstvo I Adventske nedjelje – studeni 2016. 

- Adaptacija i renoviranje skladišta društva ( struja, kanalizacija) – siječanj 2017. 

- Akcija DDK –vi- 24.01.2017. – u hotelu- podjela jabuka i mjerenje ŠUK-a 

- Edukacija  i seminar u sklopu Projekta FEAD- kao partnera  u projektu- Osijek, 

siječanj 2017. 

- Javljanje na natječaj MDOMSP- dnevni boravak pod nazivom  „Zlatne godine“, 

siječanj 2017. 

- Darivanje beba rođenih 2016. godine –  Općine Berek ,Hercegovac i Velika Trnovitica 

– 39 beba 

- Izborna Skupština DCK BBŽ – veljača 2017. 

- Sastanak ravnatelja društava HCK – Dubrovnik, veljača 2017. 

- Nadzor DUZS- PU Bjelovar – Operativni plan, veljača 2017. 

- Sjednica NO GDCK Garešnica, veljača 2017. 

- Sjednica NO DCK BBŽ, veljača 2017. 

- Edukacija i seminar u sklopu projekta „EVA“ ( program za DDK-vi), Zagreb, ožujak 

2017. 

- Kontrola podjele proizvoda namijenjenih za slobodnu distribuciju- mandarine, veljača 

i ožujak 2017. 



- Izrada  izvješća o prikupljenoj i podijeljenoj humanitarnoj pomoći za 2016. godinu, te 

Izvješća o volontiranju za 2016. godinu- BBŽ i Ministarstvo 

- Izrada Izvješća o radu i  poslovanju GDCK Garešnica i DCK BBŽ, ožujak 2017. 

- Posjeta Izvršnog predsjednika HCK, gos .Markta- ožujak 2017. 

- Sjednice Skupštine HCK 21. i 22. Saziva, Zagreb, ožujak 2017. 

- Logopedska rehabilitacija – tri subote mjesečno 

- Podjela rabljene odjeće  i drugih materijalnih dobara u skladištu društva- ožujak 2017. 

- Nastavak provedbe programa Pomoć u kući 

- Pokretanje projekta HCK- Posudionica invalidskih pomagala 

Ad2. 

Pregled aktivnosti društva tijekom 2016. godine prezentirala je ravnateljica Lozina, zajedno sa 

Financijskim izvješćem. Izvješće nije detaljno čitano, budući su članovi Odbora društva ista 

dobili zajedno sa ostalim  materijalima  za Sjednicu Odbora, uz Poziv. 

Ad3. 

J. Bilandžija ističe da je izvješće sadržajno i pregledno, te poziva članove Odbora društva da 

ga jednoglasno prihvate  i predlože članovima Skupštine na usvajanje. Izvješće o radu i 

poslovanju GDCK Garešnica jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad4. 

U prigodi obilježavanja Tjedna HCK ,od 08.-15. svibnja, ravnateljica Lozina je predložila: 

1. Izvedbu predstave Hrvatske čitaonice Hercegovac, 07.05.2017. 

2. Prikupljanje donacija hrane i higijene, te igračaka u suradnji sa svih pet OŠ, SS te 

dječjim vrtićem Garešnica.  

Oba prijedloga jednoglasno su usvojena.  

Donijet je Zaključak da će se prikupljena materijalna dobra podijeliti korisnicima PUK-a. 

Također je usvojen prijedlog da se sredstvima prikupljenim od prodaje ulaznica korisnici 

PUK-a izvrši nabava opreme za  crpljenje vode ( muljna pumpa i ostali materijal ). 

Za evidentiranje prikupljenih  matrijalnih dobara  i financijskih sredstava imenuje se Komisija 

u sastavu: R. Fezi-Martinić, A. Vulić i M. Lozina.  

Ad5. 

Nazočne članove Odbora društva, ravnateljica Lozina  je izvjestila  je da je  od sredstava 

solidarnosti preostalo =10.000,00 kuna. 

Nakon kraće rasprave donijeta je Odluka da se  sa utroškom sredstava pričeka do jeseni, te da 

se dio sredstava može utrošiti za kupnju opreme za crpljenje vode, ukoliko se ukupan iznos 

 ( oko =1.000,00 kn) ne osigura prodajom ulaznica. 

Ad6. 

Potrebu  i opravdanost donošenja Odluko o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa na nepuno- određeno radno vrijeme izložila je ravnateljica Lozina, istaknuvši da se je 

ista dogodila uslijed povećanja satnice korinicima PUK-a od strane CZSS Garešnica. 

Trenutno je za 25 korisnika priznata satnica od ukupno 244 sata, te je zaspošljavanje jedne 

gerontodomaćice na  određeno-nepuno radno vrijeme neupitno. 

Nakon kraće rasprave Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na 

određeno-nepuno radno vrijeme donesena je jednoglasno. Početak rada planira se sa 

nadnevkom 01.05.2017. godine, a planirani završetak biti će 31.12.2017. godine. 

 U Komisiju za provedbu natječaja imenovane su: R. Fezi-Martinić, A. Vulić i M. Lozina. O 

odabiru kandidata odlučiti će Odbor svojom Odlukom. 

Ad7. 

Provedbu planiranih aktivnosti pobrojala je ravnateljica Lozina, istaknuvši 

- Podjelu oko 600 paketa sa hranom i higijenom u sklopu provedbu Projekta „FEAD“ za 

korisnike ZMN,  u tri navrata, zaključno sa mjesecom rujnom 2017. godine 



- Sudjelovanje na Međužupanijskom natjecanju Mladih KKŽ i BBŽ –Koprivnica, 

08.04.2017. 

- Akciju DDK-vi, 25.04.2017.godine 

- Istek Ugovora o financijskom leasingu za službeni automobil- Citroen berlingo, reg. 

oznaka BJ301FH 

- Nastavak renoviranja  i adaptacije skladišnog prostora ( izrada stalaža, stavljanje 

podloge i drugo) 

- Ovisno  o dobivanju suglasnosti od MDOMSP- pokretanje programa dnevnog boravka 

pod nazivom „Zlatne godine“  

- Uključivanje u projekt Prekogranične suradnje  PCG-a Garešnica  ( posudionica 

invalidskih i medicinskih pomagala)  

- Nastavak ostalih planiranih i predvidivih  aktivnosti ( logoped, skladište, PUK, ). 

 

Ad8. 

Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo upita niti prijedloga, sjednica Odbora 

društva završila je sa radom  u 14 i 30 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

 

Melita Lozina                                                                          Josip Bilandžija 

 


