
 

ZAPISNIK 

 

Sa sjednice  Odbora GDCK Garešnica održane 12.04.2019. godine s početkom u 

8.00 sati,  u sjedištu društva. 

 

Sjednici nazočni: T. Severović, R. Fezi Martinić, S. Radoševič i H. Marenić 

Žabić. 

 

Odsutni: I. Đuranić, Z Damjanović i S. Jambrišak – opravdali se 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

 

      DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora GDCK Garešnica održane 

17.01.2019. godine 

2. Donošenje Odluke o utrošku sredstava „ Solidarnost na djelu 2018“  

3. Donošenje Odluke o visini poklon bona djelatnicima društva povodom 

Uskrsa 

4. Obilježavanje Tjedna HCK – prijedlozi aktivnosti 

5. Podnošenje izvješća o radu između dvije sjednice Odbora 

6. Upiti i prijedlozi. 

 

Nazočne članove Odbora GDCK Garešnica pozdravio je i zahvalio na odazivu, 

Predsjednik T. Severović. Predložio je Dnevni red na usvajanje. Dnevni red je 

jednoglasno usvojen. 

 

Ad1. 

Zapisnik sa sjednice Odbora GDCK Garešnica od 17.01.2019. godine 

jednoglasno je usvojen. 

Ad2. 

Potrebu utroška sredstava prikupljenih u akciji „ Solidarnost na djelu 2018“, te 

stanje neutrošenih sredstava po stavkama podjele, pojasnila je ravnateljica 

Lozina. Istaknula je da je po naputku iz Ureda državne uprave BBŽ, gos. 

Stanišić nužno, u roku od tri mjeseca od početka provedbe akciju, istu završiti, 

odnosno zatvoriti račun – otvoren posebno za tu svrhu. Budući da je od 

provedbe akcije Solidarnost na djelu proteklo i više od tri mjeseca, nužno je 

postupati po dobivenim  uputama, odnosno namjenski utrošiti sredstva i zatvoriti 

žiro-račun, otvoren za tu namjenu. 

Vezano za stanje sredstava, istaknuto je da je neutrošen ostao dio koji se odnosi 

na socijalne programe, a u iznosu od.=10.950,00 kuna. 



Slijedom prakse iz prošlih godina, ravnateljica Lozina predlaže darivanje 

korisnika Programa „Pomoć u kući“  i volontera Crvenog križa Garešnica u 

Tjednu HCK , prigodnim poklon paketima sa hranom i higijenom, u ukupnoj 

količini od 50 paketa po 200,00 kuna.  

Potom je usvojen prijedlog da se za ostatak sredstava u iznosu od:=950,00 kuna 

izvrši nabava hrane , higijene i opreme za kućanstvo višečlane  obitelji Račan, 

Malo Vukovje 34. U Tjednu HCK,  kupljenu hranu, higijenu i ostalu opremu 

članovi Odbora društva osobno bi uručili obitelji Račan. 

Nakon kraće rasprave, prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se ravnateljica Lozina, a odobreni iznos 

utrošiti će se u trgovini „Lonia“ Garešnica. 

Ad3. 

U skladu sa preporukama dobivenim iz gradske uprave, ravnateljica Lozina 

predložila je nazočnim članovima Odbora društva  isplatu Uskrsnice  u iznosu 

od .=300,00 kuna- tristokuna-, djelatnicima GDCK Garešnica.  

Odluka je jednoglasno donesena,  uz napomenu da će dvoje djelatnika 

 ( Šajnović i Vulić), pravo realizirati putem poklon -bona  u trgovini Lonia 

Garešnica, zbog zaštićenih računa, a ostalo troje ( Lozina, Šapić, Orešković), 

jednokratnom isplatom na tekući račun. 

Ad4. 

Prijedloge za obilježavanje Tjedna HCK  08.-15. svibanj prezentirala je 

ravnateljica Lozina, te je nakon kraće rasprave dogovoreno slijedeće: 

- Izvedba  predstave članova Pučke scene Hrvatske čitaonice Hercegovac, 

10.05.2019. godine – petak, s početkom u 20,00 sati u prostoru Hrvatskog 

doma u Garešnici. Sav prihod biti će namijenjen za ugradnju vodovoda i 

sanitarnog čvora kod korisnice Programa „Pomoć u kući“- Desanke 

Omčikus, Rogoža 134. Preporučena donacija iznositi će:=20,00 kuna 

- Prikupljanje igrački u dječjem vrtiću Maslačak- Garešnica 

- Prijem u gradskoj upravi za članove Odbora i Volontere Crvenog križa 

Garešnica 

- Organizirani odlazak i prigodno darivanje obitelji Račan, Malo Vukovje 34 

Ad5. 

Pregled aktivnosti između dviju sjednica Odbora društva prezentirala je 

ravnateljica Lozina, pobrojavši: 

- Tjedno prikupljanje i distribucija rabljene odjeće i obuće i skladištu društva 

- Provedba programa logopedske rehabilitacije 

- Nastavak  suradnje sa auto-školom Signum- održavanje tečajeva prve 

pomoći za vozače 

- Završetak provedbe aktivnosti u sklopu projekta HCK  i RTL- televizije  

„ Uz nas niste sami“ – obnova kuće za D. Kovačević 

- Nastavak provedbe Programa „ Pomoć  u kući“ – uz nova zapošljavanja. 

Trenutno o 38 korisnika brinu tri gerontodomaćice i jedan pomoćni radnik. 

- Izrada izvješća o radu  i poslovanju GDCK Garešnica za 2018. godinu 



- Izrada izvješće o radu i poslovanju  DCK BBŽ za 2018. godinu 

- Održavanje sjednice Skupštine i Nadzornog odbora GDCK Garešnica 

- Održavanje sjednice Skupštine i Nadzornog odbora DCK BBŽ   

- Organizacija i sudjelovanje na Međužupanijskom natjecanju Mladih HCK  

KKŽ i BBŽ u Križevcima 

- Priprema poklon paketa povodom Uskrsa za korisnike PUK-a i volontere 

Crvenog križa Garešnica 

Ad6. 

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

završila sa radom u 10,00 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                              Predsjednik: 

 

M.Lozina                                                                       Tomislav Severović 


