
                                                    ZAPISNIK 

 

Sa sjednice Odbora  GDCK Garešnica, održane 18.09.2018. godine, s početkom u 8,00 sati, u 

sjedištu društva. 

 

 

Sjednici nazočni. I. Đuranić, R.Fezi Martinić, T. Severović, S. Radošević 

Odsutni: S.Jambrišak 

 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

 

    DNEVNI RED: 

 

 

1. Usvajanje  Zapisnika sa sjednice Odbora održane 04.06.2018. godine 

2. Donošenje „ Pisane procedure zaprimanja računa, njihove provjere, te plaćanja ulaznih 

računa i ovjere ostalih knjigovodstvenih isprava“ 

3. Donošenje prijedloga Programa rada i financijskog plana GDCK Garešnica za 2019. 

godinu 

4. Razmatranje prijedloga  Ugovora o suradnji sa auto-školom  „Signum“ 

5. Razmatranje mogućnosti prijema članova Crvenog križa grada Balatonlelle 

6. Donošenje Odluke o utrošku sredstava „ Solidarnost na djelu  2017“  ( zamolba MO 

Zdenčac- opremanje dječjeg igrališta) 

7. Donošenje Odluke o utrošku  preostalih sredstava prikupljenih u Tjednu HCK  

( zamolba- D. Kovačević) 

8. Planiranje aktivnosti u narednom razdoblju 

9. Upiti i prijedlozi 

 

Predloženi Dnevni red pročitala je potpredsjednica društva,  I. Đuranić te ga predložila na 

usvajanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad1. 

Zapisnik sa sjednice Odbora društva održane 04.06.2018. godine jednoglasno je usvojen. 

Ad2. 

Jednoglasno je donesen dokument  „ Pisana procedura zaprimanja računa, njihove provjere, te 

plaćanja ulaznih računa i ovjere ostalih knjigovodstvenih isprava“ 

Ad3. 

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana  GDCK Garešnica prezentirala je ravnateljica 

Lozina, istaknuvši da su  isti podložni  promjena – budući da se stavke u planovima koje se 

odnose na sufinanciranje iz jedinica lokalnih proračuna i  iz ministarstva za demografiju  i 

obitelj ne mogu planirati do dobivanja konačne informacije o sredstvima koja i oni planiraju 

izdvojiti za rad društva ( proračuni jedinica lokalne samouprave i produljenje Ugovora sa 

ministarstvom). Prijedlog Plana rada i Financijskog plana GDCK Garešnica za 2019. godinu 

bazira se na aktivnostima i pokazateljima realiziranim i ostvarenim tijekom 2018. godine. Po 

dobivanju relevantnih pokazatelja, Prijedlog Programa rada  i Financijskog plana  GDCK 

Garešnica  za 2019. godinu  usvojiti će Skupština društva. 

 

 



Ad4. 

Situaciju oko pokretanja suradnje pojasnila je ravnateljica Lozina. Naime nakon otvaranja 

nove auto-škole „ Signum“ u gradu Garešnica, uslijedio je upit o mogućnosti suradnje sa 

Crvenim križem Garešnica, sa uvjetom da se na ime „troškova promidžbe društva“ po 

kandidatu školi isplati – vrati 100,00 kuna. Ravnateljica Lozina potom je  istaknula da ne vidi 

razloge takvog načina poslovanja, te da Crvenom križu- kao najvećoj humanitarnoj 

organizaciji  koja  ove godine obilježava 140 godina postojanja ne treba promidžba koja se 

naplaćuje.  

I.Đuranić- kratko podsjeća na neuspjele  pregovore sa gos .Marinkovićem, te predlaže da se 

prihvati uvjet oko povrata novca. Napominje da Crveni križ ne bi trebao obavljati djelatnosti i 

pri tome zarađivati, odnosno da je  na izračunu od 10 kandidata  po  pojedinačnoj cijeni od 

450,00 kuna, na ukupnoj masi od 4.500,00 kuna, dovoljno – nakon izdvajanja za predavača i 

povrata auto-školi, da Crvenom križu ostane 1.500 kuna. 

Tumačenje gos .Đuranić jednoglasno je usvojeno, te je Odluka o financiranju troškova 

promidžbe društva donesena jednoglasno. 

Ad5. 

Ravnateljica Lozina upoznala je članove Odbora društva sa inicijativom članova Crvenog 

križa grada Balatonlellea- o pokretanju suradnje dvaju društva, te njihovom prijedlogu da 15-

20 članova mađarskog društva organizirano posjete Garešnicu. 

Nakon kraće rasprave donesen je zaključak da se ponudi termin I adventske nedjelje -

01.12.2018. godine- kada je tradicionalno, Crveni križ Garešnica domaćin obilježavanja. 

Za  izradu  prijedloga protokola događanja zamoljena je S. Radošević. 

Ad6. 

Nazočne članove Odbora društva ravnateljica Lozina izvijestila je da je saldo 

solidarnosti:=5.500,00 kuna, te ih   upoznala  sa Zamolbom  MO Zdenčac glede opremanja 

dječjeg igrališta. 

I.Đuranić – ističe da nema osnove sufinancirati opremanje dječjih igrališta, te da će se nakon 

toga javiti i drugi MO. Predlaže da se za potrebe društva izradi Pravilnik o raspodjeli 

sredstava prikupljenih u akciji „Solidarnost na djelu“. 

Za izradu istog zadužuje se T. Severović 

Prijedlog o utrošku preostalih sredstava u iznosu od :=5.500,00 kuna  potom je iznijela 

ravnateljica Lozina, predloživši kupnju paketa sa hranom i higijenom za korisnike Programa 

Pomoć u kući te za volontere Crvenog križa Garešnica, u ukupnoj količini od 44 paketa- po 

pojedinačnoj cijeni od :=125,00 kuna. Kupnja će se obaviti u trgovini Lonia – Garešnica, a 

podijeliti će se povodom Dana starijih osoba- 01.10., te Dana  volontera – 05.12. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Ad7. 

Ravnateljica Lozina izvijestila  je članove Odbora društva da je od ukupno prikupljenih 

sredstava u Tjednu HCK  ( :=1.610,00  kuna), na ime ugradnje muljne pumpe kod M. Šikić 

utrošen iznos od .=490,60 kuna ( urbroj:36/18), te da je ostalo neutrošenu ukupno:=1.119,39 

kuna.  

Ravnateljica  Lozina potom upoznaje članove Odbora društva sa Zamolbom gos. D. 

Kovačević – korisnika u programu Pomoć u kući, za sufinanciranje troškova ugradnje 

vodovoda. Prijedlog je jednoglasno usvojen, te je donesena Odluka o utrošku preostalih 

sredstava prikupljenih u Tjednu HCK. 

Ad8. 

Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica Lozina  prezentirala je aktivnosti društva  za 

naredno razdoblje: 

- Provedba akcije „Solidarnost na djelu 2018“ – 11.10. 

- Obilježavanje 140 godina HCK – Zagreb, 21.10. ( nema zainteresiranih) 



- Sastanak predsjednika društava Crvenog križa- Zagreb 

- Obilježavanje Dana DDK-vi 

Ad9. 

Pod ovom točkom Dnevnog reda krenula je rasprava o uključivanju osobe osuđene na rad za 

opće dobro u provedbu svakodnevnih aktivnosti Crvenog križa. 

Naime, ravnateljica Lozina upoznale ja članove Odbora društva sa problemom provedbe 

aktivnosti pomoćnog radnika u programu Pomoć  u kući, gos. K.Kovačevićem, a koji po 

njenom  mišljenju nije  ni dovoljno ni adekvatno angažiran na poslovima košnje trave. 

Upoznaje ih i sa činjenicom da je od 03.09.2018. godine gos. S.Zjalić otpočeo sa odsluženjem 

rada za opće dobro, u trajanju od 360 sati, te da se je kroz protekla dva tjedna pokazao 

izuzetno angažiran  u svim aktivnostima koje su mu ponuđene – košnja trave, nošenje drva i 

rad u skladištu društva. 

R. Fezi Martinić – ističe da  za osobu  koja izvršava rad za opće dobro nije primjereno do nosi 

obilježja Crvenog križa. 

I.Đuranić – izražava nezadovoljstvo sa činjenicom da osoba koja „ima policijski dosje“ 

slobodno ulazi u dvorišta starijih osoba, te predlaže donošenje Zaključka da se sa takvom 

praksom trenutno prestane. 

Zaključak je jednoglasno usvojen, te će se gos .Zjalić nadalje raspoređivati na poslove u uredu 

i skladištu društva. 

Budući da više nije bilo upita niti prijedloga, sjednica je završila sa radom u 10 i 30 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                Potpredsjednica: 

 

M. Lozina                                                                                   I.Đuranić  

  

  

 

  


