
ZAPISNIK 

 

 

      Sa sjednice Odbora   GDCK Garešnica održane 23.03.2018. godine s 

početkom u 12,00 sati, u prostoru DC Garešnica. 

 

Sjednici nazočni: I. Đuranić. A.Vulić, R. Fezi-Martinić, S. Jambrišak, T. 

Severović i S.Radošević. 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

 

      DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika  sa sjednice Odbora održane 01.03.2018. godine 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata prijevljenih na natječaj za radno 

mjesto –ravnatelja GDCK Garešnica  u mandatu 2018.-2022. godina 

3. Donošenje Odluke o utrošku sredstava prikupljenih putem Kasica HCK 

4. Donošenje Odluke o isplati jubilarne nagrade za ravnateljicu M. Lozina 

5. Upiti i prijedlozi 

 

 

Nazočne članove Odbora društva pozdravila je potpredsjednica društva, I. 

Đuranić,  zahvalila  im  na odazivu, te predložila navedeni  Dnevni red na 

usvajanje. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1. 

Zapisnik sa sjednice Odbora od 01.03.2018. godine jednoglasno je usvojen. 

Ad2. 

Pod ovom točkom Dnevnog reda ravnateljica Lozina izvjestila je nazočne 

članove Odbora društva da je na natječaj objavljen u Bjelovarskom listu 

12.03.2018. godine – glede prijave  za radno mejsto –ravnatelja GDCK 

Garešnica  u mandatu 2018.-2022. godina, u zakonskom roku zaprimljena jedna 

zamolba, i to nje, dosadašnje ravnateljice GDCK Garešnica. Nakon  uvida u 

sadržaj prijave, članovi Odbora društva jednoglasno su donijeli Odluku o izboru 

kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto – ravnatelj GDCK Garešnica 

u mandatu 2018.-2022. godina. 

Temeljem statutarne obveze, ista će se uputiti Glavnom Odboru HCK  na 

postupanje, odnosno dobivanje suglasnosti glede imenovanja Melite Lozina za 

ravnateljicu GDCK Garešnica u mandatu 2018.-2022. godina. 

Ad3. 

Ravnateljica Lozina izvjestila  je nazočne članove Odbora društva da  trenutno 

stanje sredstava prikupljenih putem Kasica HCK  iznosi:=5.612,14 kuna. 



Nakon kraće rasprave, jednoglasno je donesena Odluka o utrošku sredstava 

prikupljenih putem Kasica HCK, kako slijedi: 

1. Kupnja namirnica za J. Mandić – nastradao uslijed poplave, u 

iznosu:=429,81 kuna 

2. Kupnja namirnica za potrebe darivanja korisnika Programa  „ Pomoć u 

kući“ i volontera Crvenog križa Garešnica- povodom Uskrsa, u 

pojedinačnom iznosu do:=100,00 kuna. 

Odobrena sredstva utrošiti će se u trgovini „ Lonia“ Garešnica. 

Ad4. 

Ravnateljica Lozina upoznala je nazočne članove Odbora  društva da ove 

godine, točnije 15.04. 2018.  navršava ukupno 25 godina neprekinutog radnog 

staža pri GDCK Garešnica. Prema inforamciji gos. N. Vulić, iz gradskog 

računovodstva, a temeljem Pravilnika o radu  GDCK Garešnica, za navedeni  

staž predviđena je neoporeziva, neto isplata u iznosu od:=3.000,00 kuna 

(tritisućekuna). Odluka o isplati jubilarne nagrade donesena je jednoglasno. 

Ad5. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo upita niti prijedloga, te je sjednica 

Odbora završila sa radom u 13 i 30 sati. 

 

  Zapisničar:                                                                Potpredsjednica:  

 

Melita Lozina                                                               Ivana Đuranić       


