
REDOVNA SJEDNICA ODBORA GDCK IVANEC, 18. Prosinca 2019. Godine

DNEVNI RED

1. Razmatranje i ocjenjivanje Programa rada i Financijskog plana za 2020. (sukladno čl.27 st.1.toč.3.
Statuta)

2. Donošenje odluke o imenovanju inventurne komisije za popis osnovnih sredstava i opreme na dan
31.12.2019.

3. Prijedlog za donošenje odluke o sklapanju ugovora o djelu sa dr.med. za provođenje edukacije iz
prve pomoći i zaštita na radu

4.  Prijedlog o donošenju odluke o produljenju ugovora na određeno vrijeme za administrativnog
radnika Danijelu Kasal

5.Prijedlog za donošenje odluke o izdvajanju vlastitih sredstava za izdavanje vaučera (narudžbenica)
za kupnju odjeće, obuće i školskog pribora za djecu socijalno ugroženih obitelji

6. Odluka o članarini za 2020. Godinu

7. Odluka o prihvaćanju ponuda poduzeća „Belcar-gradnja“ za uređenje prostora skladišta i vanjskog
dijela dvorišta (iza zgrade – odvodnja)

8. Informacije o podjeli paketa: Božić 2019.

9. Informacija ravnateljice o odluci za radove vezane uz radijatore u uredu i dvorani

10. Financijska dokumentacija : Donošenje Plana nabave za 2020.g.

11. Ostalo

ZAKLJUČCI SJEDNICE

1. Razmatranje i ocjenjivanje Programa rada i Financijskog plana za 2020. (sukladno čl.27 st.1.toč.3.
Statuta)

1.1 Članovi Odbora odlučili su da su Program rada te Financijski plan dobro pripremljeni

2. Donošenje odluke o imenovanju inventurne komisije za popis osnovnih sredstava i opreme na dan
31.12.2019.

2.1 Donesena je odluka o imenovanju inventurne komisije   za popis osnovnih sredstava i
opreme na dan 31.12.2019.

3. Prijedlog za donošenje odluke o sklapanju ugovora o djelu sa dr.med. za provođenje edukacije iz
prve pomoći i zaštita na radu

3.1 Donesena je odluka kako će se sklapanje ugovora o djelu za obavljanje tečajeva prve
pomoći  za  vozače ponuditi  liječnicima:  Nikoli  Rogini,  Gordani  Županić  i  Lidiji  Bijelić,  a  za
obavljanje tečajeva prve pomoći zaštita na radu dr. Gordani Županić



4.  Prijedlog o donošenju odluke o produljenju ugovora na određeno vrijeme za administrativnog
radnika Danijelu Kasal

4.1  Donesena  je  odluka  o  produljenju  ugovora  o  radu  na   određeno  vrijeme  radnici
zaposlenoj na mjestu administrativnog radnika

5.Prijedlog za donošenje Odluke o izdvajanju vlastitih sredstava za izdavanje vaučera (narudžbenica)
za kupnju odjeće, obuće i školskog pribora za djecu socijalno ugroženih obitelji

5.1 Jednoglasno je donesena Odluka o izdvajanju vlastitih sredstava za izdvajanje vaučera

5.2 Odlučeno je da će se iznos sredstava odrediti naknadno ovisno o broju korisnika (djece)
koja su u evidenciji GDCK Ivanec

6. Odluka o članarini za 2020. godinu

6.1 Donesena je  Odluka o članarini za 2020. godinu 

7. Odluka o prihvaćanju ponuda poduzeća „Belcar-gradnja“ za uređenje prostora skladišta i vanjskog
dijela dvorišta (iza zgrade – odvodnja)

7.1  Odbačen  je  prijedlog  odluke  o  prihvaćanju  poduzeća  „Belcar-gradnja“  za  uređenje
prostora skladišta i vanjskog dijela dvorišta

7.2  Stručna  služba  GDCK  Ivanec  zadužena  je  da  zatraži  ponudu  još  minimalno  jednog
građevinskog poduzeća radi usporedbe cijena

7.3 Predloženo je sazivanje telefonske sjednice Odbora nakon dobivanja druge ponude

8. Informacije o podjeli paketa: Božić 2019.

8.1 Članovi Odbora jednoglasno su se složili da se za potrebe korisnika izdvoje sredstva za
kupnju prehrambenih paketa

9. Informacija ravnateljice o odluci za radove vezane uz radijatore u uredu i dvorani

9.1 Prihvaćena je ponuda ravnateljice o poduzetim radovima vezanih uz radijatore u uredu i
dvorani

10. Financijska dokumentacija : Donošenje Plana nabave za 2020.g.

10.1 Donesen je Plan nabave GDCK Ivanec za 2020.g.

11. Ostalo

-




