
REDOVNA SJEDNICA ODBORA GDCK IVANEC, 16. ožujka 2020.godine

DNEVNI RED

1. Pregled financijskog izvješća  i Izvješća o radu GDCK Ivanec za poslovnu 2019.godinu

2. Usvajanje financijskog izvješća po gradovima i općinama za 2019.godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora o  pregledanim poslovnim knjigama

4. Pregled i usvajanje zapisnika inventurne komisije

5. Postupak jednostavne nabave za nabavku osobnog  vozila za potrebe GDCK Ivanec, 
odabir ponude

6. Razmatranje ponude  „Belcar-gradnja“ za uređenje dijela dvorane (skladište) i 
odvodnje vode iza zgrade

7. Ponuda „KMB“ obrta za elektroinstalacije o umrežavanju telekom. I informat.opreme

8. Prijedlog za izdvajanje financ. Sredstava za investicijsko održavanje prostora; 
građevinska limarija (prema ponudi)

9. Odluke ravnatelja- informacija Odboru (kupnja osnovnih sredstva; računalo; office, 
izrada ormara; natjecanje ekipa pp; ostale odluke)

10. Odluka o iznosu plaćanja osobama (liječnicima i ostalim predavačima) koji provode 
edukacije prema Katalogu Edukacija HCK

11. Donošenje odluke o članarini u 2020.g. i raspodijeli sredstava prikupljenih članarinom
(sukladno donesenoj odluci HCK)

12. Odluka o kupnji opreme za „Posudionicu medicinskih pomagala“

13. Odluka o imenovanju člana skupštine mladih HCK

14. Ugovor- Optima telekom, informacija

15. Odluke ravnatelja: ugovori o obavljanju djelatnosti

16. Odluka o kupnji prehrambenih i higijenskih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo
i stanovništvo ispod granice siromaštva

17. Nagrađivanje pobjedničkih ekipa s gradske razine natjecanaj izletom; ponude; 
donošenje odluke

18. Ostalo

ZAKLJUČCI SJEDNICE

1.Pregled financijskog izvješća GDCK Ivanec za 2019.godinu

1.1. Razmatra se i ocjenjuje Financijsko izvješće za 2019.godinu 



1.2. Financijsko izvješće daje se Skupštini na usvajanje

1.3. Izvješće o radu razmatra se i ocjenjuje uspješno realiziranim, te se daje Skupštini 
na usvajanje

2.  Usvajanje financijskog izvješća po gradovima i općinama za 2019.godinu

2.1. Prihvaća se Financijsko izvješće po gradovima i općinama za 2019.godinu

2.2. Sukladno uredbama isto će se dostaviti u grad Ivanec i Lepoglavu, te općine 
Maruševec, Bednja, Donja Voća i Klenovnik

3. Izvješće Nadzornog odbora o pregledanim poslovnim knjigama

3.1.  Prihvaća se Zapisnik Nadzornog odbora o pregledanim poslovnim knjigama i 
administrativnoj dokumentaciji

4. Pregled i usvajanje zapisnika inventurne komisije

4.1. Temeljem izvješća  Inventurne komisije  zapisnik je jednoglasno usvojen od strane
ravnateljice GDCK Ivanec

4.2. Članovi Odbora jednoglasno prihvaćaju prijedlog odluke o rashodovanju osnovnih
sredstava i sitnog inventara

4.3. Zadužuje se administrativno-financijski referent da prilikom rashodovanja 
navedenog sitnog inventara pribavi odgovarajuću dokumentaciju o pravilnom 
zbrinjavanju elektroničkog otpada

5. Postupak jednostavne nabave za nabavku osobnog vozila za potrebe GDCK Ivanec

5.1. Članovi Odbora donose odluku o prihvaćanju ponude Auto centra Kos d.o.o. za 
nabavku osobnog automobila za potrebe GDCK Ivanec

5.2. Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici GDCK Ivanec, te dostavljena 
odabranom ponuditelju na dokaziv način

5.3. Zadužuje se ravnateljica GDCK ivanec da odluči o najpovoljnijoj ponudi leasinga, 
te ugovori uvjete leasinga

6. Razmatranje ponude „Belcar-gradnja“ za uređenje dijela dvorane (skladište) i odvodnje 
vode iza zgrade 

6.1. Ponuda građevinskog obrta „Belcar-gradnja“ jednoglasno je prihvaćena

6.2. Zadužuje se ravnateljica za traženje dozvole za uređenje prostora od vlasnika 
zgrade, Varaždinske županije

7. Ponuda „KMB“ obrta za elektroinstalacije o umrežavanju telekomunikacijske i 
informatičke opreme

7.1.Donosi se odluka o prihvaćanju ponude obrta za elektroinstalacije „KMB“



8. Prijedlog za izdvajanje financ. sredstava za investicijsko održavanje prostora; građevinska 
limarija (prema ponudi)

8.1.Zaprimljena ponuda za izradu i montažu građevinske limarije biti će upućena 
vlasniku prostora na eventualno financiranje

9. Odluke ravnatelja ( kupnja osnovnih sredstava; računalo; office; izrada ormara; natjecanje 
ekipa prve pomoći; ostale odluke)

9.1. Članovi Odbora upoznati su sa odlukama ravnateljice, te su iste kao takve i 
prihvaćene

10. Odluka o iznosu plaćanja osobama (liječnicima i ostalim predavačima) koji provode   
edukacije prema Katalogu edukacija HCK

       10.1. Donosi se odluka o visini naknade za liječnike i ostale predavače koji provode 
edukacije sukladno Katalogu edukacija HCK

     10.2. Ugovore o djelu sklapat će ravnateljica ili osoba koju ona ovlasti

     10.3. Iznos iz odluke primjenjivat će se na sve liječnike/predavače angažirane od strane
GDCK Ivanec za provođenje tečajeva prve pomoći prema „nacionalnim programima“ 

11. Donošenje odluke o članarini u 2020.god. i raspodjeli sredstava prikupljenih članarinom 
(sukladno odluci HCK)

11.1. Donosi se odluka o visini članarine u 2020.godini koja iznosi 6 kn z mlade i 12 kn 
za aktivne članove HCK

11.2.Prihod od članarine redovan je prihod GDCK Ivanec

11.3.Odluku o raspodjeli prihoda prikupljenih članarinom donijet će Skupština GDCK 
Ivanec

12. Odluka o kupnji opreme za „Posudionicu medicinskih pomagala“

         12.1. Donosi se odluka o kupnji opreme za „Posudionicu medicinskih pomagala“ prema  
prikupljenim ponudama s najnižom cijenom

13. Odluka o imenovanju člana Skupštine mladih HCK

         13.1. Donosi se odluka o imenovanju člana Skupštine mladih HCk

14. Ugovor- Optima telekom, informacija

        14.1. Članovi Odbora informirani su od strane ravnateljice o potpisanom ugovoru sa  
Optima telekomom

15. Odluke ravnatelja: ugovori o djelu

15.1. Članovi Odbora informirani su od strane ravnateljice o sklopljenim Ugovorima o 
djelu



16. Odluka o kupnji prehrambenih i higijenskih paketa za socijalno-ugroženo stanovništvo 
ispod granice siromaštva

16.1. Prehrambeni i higijenski paketi nabavit će se u predloženoj količini po postupku 
jednostavne nabave

17.Nagrađivanja pobjedničkih ekipa s gradske razine natjecanja izletom

17.1. Ukoliko će biti mogućnosti provesti ovo nagrađivanje članovi Odbora biti će 
informirani o cijeni i uvjetima

18. ostalo

18.1. izmjene i dopune Plana nabave GDCK Ivanec za 2020.

18.1.1. Članovi odbora jednoglasno prihvaćaju Izmjene i dopune Plana nabave za 
2020.god.


