
ZAPISNIK 

 

Sa sjednice Odbora DCK BBŽ održane 24.10.2019. godine s početkom u 9 i 30 

sati- u Maloj sali BBŽ. 

 

Sjednici nazočni: dr. K. Caparin,  M. Tomić , O. Pupovac,  K. Orlović, V. 

Malek, Z. Šerepec, I. Đuranić, M. Lozina 

Ispred BBŽ: D. Bajs, S. Mišir* 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Podnošenje izvješća o poslovanju DCK BBŽ za prvih 9 mjeseci 2019. 

godine. 

2. Utvrđivanje prijedloga Programa rada* i Financijskog plana DCK BBŽ za 

2020. godinu  

3. Donošenje Odluke o osposobljavanju djelatnice za rad  u pismohrani ( M. 

Novak) 

4. Donošenje Odluke o nabavi Kalendara mladih HCK za šk.god.2019/20 

( Zapisnik o preuzimanju) 

5. Donošenje Odluke o izradi promidžbenog materijala- lepeze HCK 

6. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova tiskanja brošure „ Na putu 

do škole“ 

7. Upiti i prijedlozi 

 

Ad1. 

Izvješće o poslovanju DCK BBŽ podnijela je ravnateljica M. Lozina. Istaknula 

je da BBŽ redovito -mjesečno doznačuje iznos od:=14.050,32 kuna. Redovito se 

plaćaju rate Financijskog leasinga iz 2016. godine, troškovi održavanja web 

stranice, te troškovi knjigovodstvenog servisa. Na mjesečnoj bazi, planirani 

troškovi iznose oko:=4.500,00 kuna. 

Trenutno stanje na ž-r društva iznose oko:= 120.000,00 kuna. 

 

Ad2. 

Pod ovom točkom Dnevnog reda nazočne članove Odbora društva pozdravio je 

župan- gos. D. Bajs istaknuvši inicijativu  BBŽ da se intenziviraju aktivnosti 

oko preveniranja infarkta na području naše županije, a što svakako 

podrazumijeva edukaciju svih dobnih  struktura  naših sugrađana, te aktivnosti 

na ukazivanju i sprječavanju  svih rizika nastanka istog na terenu. 

Slijedom navedenog- predlaže Odboru  DCK BBŽ da  se u predloženi Program 

rada za 2020. godinu svakako navedu i spomenute aktivnosti.  



Opis aktivnosti spomenutog programa, te  dinamika  njegove provedbe biti će 

realizirana  shodno smjernicama dobivenim od strane predstavnika BBŽ- 

tijekom 2020. godine.  

Vezano za financijski plan DCK BBŽ za 2020. godinu- župan, D. Bajs  pored 

mjesečnih izdvajanja temeljem Zakona o HCK  ( 0,7 % izvornih prihoda ), 

predlaže i uvrstiti stavku od:=150,000,00 kuna- na ime provedbe predloženih 

aktivnosti.  

Slijedom navedenog, proračun DCK BBŽ za 2020. godinu planira se u iznosu 

od:=318.500,00 kuna – pod pretpostavkom jednakog izdvajanja BBŽ kao i 

tijekom 2019. godine. 

Ad3. 

M. Lozina je kratko podsjetila na nadzor izvršen u svim GDCK od strane 

djelatnice Državnog arhiva u Bjelovaru, te je na preporuku iste zaključeno da bi 

za potrebe svih pet GDCK BBŽ bilo potrebito osposobljavanje jedne djelatnice 

za rad u pismohrani. Na koordinaciji ravnatelja održanoj u Bjelovaru, 

20.09.2019. godine, usvojen je prijedlog da se na osposobljavanje pošalje 

djelatnica GDCK Bjelovar- Marijana Novak. 

Troškove osposobljavanja i ispita snosi DCK BBŽ. 

Odluka o osposobljavanju djelatnice  za rad u pismohrani donesena je 

jednoglasno. 

Ad4. 

Ravnateljica Lozina podsjetila je nazočne članove Odbora društva da je na 

kolegiju  ravnatelja  održanom  27.06.2019. godine u Bjelovaru, donesen 

zaključak o nabavi 1000 komada Kalendara Mladih HCK za šk.god. 2019/20. – 

po 200 za svako gradsko društvo BBŽ. Kalendari su isporučeni u kolovozu 

2019. godine. 

Slijedom navedenog- retroaktivno je donesena Odluka o narudžbi 1000 komada 

Kalendara Mladih HCK iz ponude ekonomata HCK. 

Ad5. 

Ravnateljica Lozina podsjetila je nazočne članove Odbora društva da je na 

kolegiju  ravnatelja  održanom  27.06.2019. godine u Bjelovaru, donesen 

zaključak o tiskanju 3000 komada  „lepeza HCK“ – a temeljem uzorka 

dobivenog iz ekonomata HCK. 

Na prijedlog  i organizaciju  ravnateljice GDCK Bjelovar- V. Malek- lepeze su 

distribuirane putem „ Bjelovarskog  lista“- 08.08.2019. godine- za područje 

cijele županije. 

Slijedom navedenog- retroaktivno je donesena Odluka o   tiskanju 3000 komada 

„lepeza HCK“. 

Ad6. 

Nazočne članove Odbora društva ravnateljica Lozina podsjetila je da je 

zaključak o sufinanciranju troškova tiskanja brošure „ Na putu do škole“  

donesen na koordinaciji ravnatelja GDCK- lipanj 2019.  

Potom je nastavljeno aktivno komuniciranje sa predstavnicima PP Bjelovar 



 ( gos. Milković i gos. Andreja)- oko zajedničke realizacije preventivne akcije  

„ Poštujte naše znakove“- odnosno podjele brošure svim prvašićima na području 

naše županije. Brošura je tiskana u Bjelovaru- u nakladi od 1400 komada, a 

podijeljena je početkom rujna 2019. godine u svim osnovnim školama naše 

županije. 

Slijedom navedenog- retroaktivno je donesena Odluka o  sufinanciranju 

troškova tiskanja brošure „ Na putu do škole“ u nakladi od 1400 komada. 

 Ad7. 

Uslijedio je prijem za jubilarne DD-vi kod župana- gos. D. Bajs, u prigodi 

obilježavanja Dana DDK-vi. 

 

Sjednica je završila sa radom u 11 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                           Predsjednica: 

 

M. Lozina                                                                           dr. K. Caparin 

 

 


