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ZAPISNIK SA SASTANKA
UO HDK
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ZIK
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Predmet:
• Uređivanje web-glasila "e-Quality"
• Suradnja s tvrtkom "Oskar"
• Plan aktivnosti
• Razno
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Pisao:
G. Glavaš
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Sastanak br.

Redovni sastanak UO
• Devčić-Jeras, M. Matasović, Ž. Bunjevac, V. Sušić, Ž. Đurašević,
B. Ivančić-Bojić, G. Glavaš
OPIS RAZGOVORA I ZAKLJUČCI

Ad. 1

5/2001

Dogovoreno je da web-časopis "e-Quality" izlazi
četiri puta godišnje (siječanj, travanj, srpanj i
listopad). Uređivati će ga i izdavati G. Glavaš. OU
nema primjedbi na dosadašnju uređivačku politiku.
Prije izdavanja pojedinog broja, članovi UO dobiti
će na uvid tekstove pa će moći iznijeti primjedbe
na njih.
Zbog značaja časopisa i vremena potrebnog da se
on izda odlučeno je da je časopis potrebno
financirati. G. Glavaš će izraditi prijedlog
financiranja i dostaviti ga članovima UO.

Rok

Zaduženje

trajno

Glavaš

rujan

Glavaš

Ad. 2

Ad. 3

Ž. Bunjevac informirao je OU da je razgovarao s g.
Beškerom iz tvrtke Oskar u vezi njihovog upita o
registriranju osposobljenih osoba prema EOQ
shemi u Hrvatskoj.
Dogovoreno je da se pokrene postupak
registracije HDK kao agenta EOQ za certifikaciju
osoblja.
Zadužen je predsjednik HDK da ispita
najučinkovitiji
način
realizacije
programa
certificiranja osoblja u skladu sa EOQ shemom i
temeljem toga započne razgovore sa Oskarom.
Razmotren je plan aktivnosti Društva do kraja
godine.
Zadužuje se A. Devčić-Jeras da napravi pročišćeni
tekst plana i dostavi ga članovima UO.
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Bunjevac

rujan

Devčić-Jeras
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Broj

Ad. 4

OPIS RAZGOVORA I ZAKLJUČCI

Ž. Đurašević je izvjestio UO o broju članova HDK.
Imamo 48 kolektivnih članova, a broj pojedinačnih
točno je teško odrediti zbog toga što mnogi ne pošalju
kopiju svoje uplatnice. Ž. Đurašević će i dalje voditi
evidenciju članstva, a ažirnu listu će dostaviti svim
članovima UO

Rok

Zaduženje

rujan

Đurašević

Pošto je arhiva Društva trenutno kod Ž. Đuraševića on
će je predati sadašnjem predsjedniku koji će je čuvati
u prostorima ZIK-a

rujan

ĐuraševićBunjevac

Ž. Bunjevac izvjestio je UO o financijskim rezultatima
3. konferencije. Na slijedećem sastanku UO
predstavnik Infomarta podnijeti će detaljnjiji izvještaj.

09. 10.2001.

Infomart

listopad

Bunjevac

rujan

Bunjevac
DevčićJeras

14. 09.2001.

Infomart

Ž. Đurašević je informirao UO o trenutnom
financijskom stanju HDK. Da bi se osigurala dostatna
financijska sredstva odlučeno je da:
se uputi dopis svim certificiranim tvrtkama u
•
kome bi ih se upoznalo s radom HDK i pozvalo
ih se na kolektivno učlanjenje
• da se napravi prijava za natječaj za financijsku
potporu koji je objavio Vladin Ured za udruge.
Prije upućivanja dopisa tvrtkama i ustanovama
potrebno je dizajnirati i izraditi odgovarajuće
korice/mapu s simbolima i informacijama o društvu, te
s kodeksom, vizijom i misijom. U nju bi se ulagali
dopisi Društva prije slanja.
Odlučeno je da se predsjednik HDK uputi na EOQ
kongres u Istambul kao predstavnik Društva. Troškove
će snositi Društvo.
Do kraja tjedna potrebno je definirati mjesto
održavanja 4. konferencije. Predstavnik Infomarta
dostaviti će članovima UO moguće lokacije i rezultate
ankete s 3. konferencije.

Slijedeći sastanak UO održati će se 09. 10. 2001. u
13:00.
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