
ZAPISNIK 

 

Sa sjednice Odbora  DCK BBŽ održane 12.02.2018. godine, s početkom u 15 

sati, u sjedištu GDCK Bjelovar. 

Sjednici nazočni:dr. K.Caparin , O. Pupovac, M.Tomić, V.Malek, Z.Šerepec –

članovi Odbora, M. Lozina- ravnateljica društva 

Odsutni:I. Đuranić, K.Orlović – opravdale se 

 

Sjednicu je otvorila  i nazočne članove Odbora društva pozdravila predsjednica, 

dr.Caparin ,te  predložila slijedeći Dnevni red na usvajanje. 

 

 

         DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje  Zapisnika sa sjednice Odbora društva održane 20.09.2107. godine 

2. Donošenje prijedloga Programa rada DCK BBŽ za 2018.  

3. Donošenje prijedloga Financijskog plana DCK BBŽ za 2018. godinu  

    ( donošenje popratnih Odluka) 

4. Usvajanje Izvješća o radu DCK BBŽ za 2017. godinu  

5. Usvajanje izvješća o poslovanju DCK BBŽ  za 2017. godinu 

6. Donošenje Odluke o potpisnicima financijskih  dokumenata DCK BBŽ 

7. Provedba Međužupanijskog natjecanja Mladih KKŽ i BBŽ  

8. Planiranje aktivnosti u narednom razdoblju (  održavanje izvještajne      

    Skupštine društva, održavanje web-a,  seminar  RPO, ) 

9. Upiti i prijedlozi 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.  

 

Ad1. 

Zapisnik  sa sjednice Odbora društva održane 20.09.2017. godine jednoglasno je 

usvojen. 

Ad2. 

Prijedlog Programa rada DCK BBŽ za 2018. godinu predstavila je ravnateljica 

Lozina, istaknuvši da se isti po predloženim programima ne razlikuje od 

dosadašnjih programa, te da je i dalje naglasak aktivnosti na davalaštvu krvi, 

radu sa mladima, pripremi i djelovanju u  katastrofama, te prikupljanju i 

distribuciji humanitarne pomoći. 

Dr. Caparin postavlja upit o mogućnosti provedbe programa FEAD na 

županijskom nivou. 

M. Tomić obrazlaže problematiku  financiranja projekta, te ističe potrebu 

logističke i tehničke podrške samog provoditelja tijekom provedbe istog. 

Zaključuje da niti DCK BBŽ, a poglavito GDCK, po njegovom mišljenu nisu  u 

mogućnosti samostalno provoditi spomenuti projekt.  



Predloženi Program rada  upućuje se Skupštini društva na usvajanje. 

Ad3. 

Predloženi Financijski plan DCK BBŽ za 2018. godinu pročitala ja ravnateljica 

Lozina. Uz prošlogodišnje stavke u financijskom planu,  za 2018. godinu 

predlaže se povećano izdvajanje  na stavci izdvajanja za ŽIT ( nabava 

isušivača), na stavci troškovi funkcioniranja društva (  isplata naknada za rad u 

tijelima  HCK i DCK BBŽ ), te na stavci ostali troškovi- promidždba ( izrada 

slikovnica  „ Na putu do škole“). 

Financijskim planom za 2018. godinu planira se utrošiti iznos od:=170.000,00 

kuna. 

Predloženi Financijski plan upućuje se Skupštini na usvajanje. 

Jednoglasno su donesene Odluke o visini naknade za vođenje DCK BBŽ , te o 

visini nakande  za rad u tijelima DCK BBŽ za 2018. godinu. 

Ad4. 

Izvješće o radu DCK BBŽ za 2017. godinu prezentirala je ravnateljica Lozina,  

dajući naglasak na provedbu projekta „FEAD“  putem  kojeg  se je na području 

BBŽ podijelilo 18.599 paketa sa hranom i higijenom ,ukupne 

vrijednosti:=1.378.282,10 kuna. 

Nakon kraće rasprave, izvješće o radu jednoglasno je prihvaćeno, te se upućuje 

Skupštini društva na usvajanje. 

Ad5. 

Ravnateljica Lozina izvijestila je članove Odbora društva da je održana  sjednica 

Nadzornog odbora  DCK BBŽ, te da članovi Odbora nisu imali primjedbi na 

poslovanje društva tijekom 2017. godine.  

Nakon kraće rasprave, izvješće  o poslovanju DCK BBŽ za 2017. godinu 

jednoglasno je prihvaćeno, te se upućuje Skupštini društva na usvajanje.  

Ad6. 

Odluka o potpisnicima  financijskih dokumenata donesena je jednoglasno.  

Potpisnici financijskih dokumenata su: 

 - dr. Karmela Caparin- predsjednica društva 

 - Otilka Pupovac- dopredsjednica društva 

 - Milorad Tomić –dopredsjednik društva 

 - Melita Lozina –ravnateljica društva 

Ad7. 

Temeljem Odluke HCK  o zajedničkim akcijama za 2018. godinu, 

međužupanijska natjecanja Mladih  planiraju se održati 14. travnja, a ove godine 

BBŽ bi trebao biti domaćin. 

O.Pupovac- ističe da će imati ekipu podmlatka za natjecanje, no da ne želi 

preuzeti obvezu organizacije natjecanja.  

M. Lozina izražava žaljenje zbog takvog stava, te naglašava da će kontaktirati  

KKŽ- gos. Adelu, o njihovom eventualnom prijedlogu za domaćinstvo. 

 

 



Ad8. 

Od planiranih aktivnosti, ravnateljica Lozina podsjetila je kolege ravnatelje 

gradskih društava o potrebi ažuriranja ( punjenja) web stranice društva- 

www.dckbbz.hr. 

Glede organiziranja seminara RPO od strane HCK –  i gos. Malek i gos.Pupavac 

istaknule su da nisu u mogućnosti poslati svoje predstavnike, budući da je 

prvotno bilo planirano održavanje seminara za potrebe županije u Daruvaru ili 

Garešnici –  a ne kako  je predloženo-  u Zagrebu, te da imaju  problem oko  

smještaja sudionika, budući da HCK , kao organizator nudi za sudionike jelo, 

bez smještaja. Temeljem navedenog, BBŽ neće imati predstavnike na 

planiranom seminaru RPO- 17. i 18. veljače u Zagrebu. 

Nakon kraće rasprave donesene su slijedeće Odluke i zaključci: 

- Izvještajna Skupština DCK BBŽ održati će se 21.02.2018. godine s  

početkom u 10,00 sati, u sjedištu GDCK Bjelovar 

- Odluka o visini dnevnice za predstavnike GDCK BBŽ 

- Odluka o pokriću troškova kilometraže za predstavnike GDCK BBŽ  

Ad9. 

Budući da više nije bilo upita niti prijedloga, sjednica Odbora društva završila je 

sa radom u 16 i 30 min. 

 

Zapisničar:                                                                           Predsjednica: 

 

M. Lozina                                                                      dr. Karmela Caparin 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dckbbz.hr/

