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„Hrvatski Crveni križ 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek“ 

Šetalište P. Preradovića 6 

Tel.: 031/ 205-488; Fax: 031/ 211-765 

 

Broj: 867-z/2015 

U Osijeku, 24. lipnja 2015.   

 

Zapisnik 

s 15. sjednice Odbora održane 24. lipnja 2015. godine 

 
Prisutni članovi Odbora: 

 

 

1. Aleksandar Včev 

2. Marko Đukić 

3. Goran Đapić 

4. Zlatko Duspara 

5. Ladislav Keler  

6. Đurđica Radić 

7. Mirjana Pavleković 

8. Krešimir Klaić 

 

 

 

  

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak) 

 

1. Marjan Tomas  

2. Branka Franjić 

3. Jelica Klobučar  

 

Ostali prisutni: Zorislav Ham, sin Stjepana Hama, Višnja Ištvanić, Denis Ćosić i Darija 

Zubović – članovi Stručne službe GDCK Osijek 

 

 

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu i konstatira da je 

prisutna potrebna većina članova Odbora te predlaže da se, zbog pada sustava na serveru te 

gubitka datoteke s popisom aktivnosti, s Dnevnog reda ukloni točka 2.: Informacija o 

aktivnostima između sjednica Odbora. 

Predsjednik pita prisutne slažu li se s predloženim Dnevnim redom, a nakon glasanja Dnevni 

red se jednoglasno usvaja kako slijedi: 

 

 

DNEVNI RED  

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora „GDCK Osijek“ 

 

2. Informacije o postupku preustroja objekata u vlasništvu „GDCK Osijek“;  

                                                                                   

3. Donošenje odluke o nazivu objekata u Orahovici; 
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4. Donošenje odluke o rasporedu radnika Stručne službe „GDCK Osijek“ u CDP d.o.o.; 

 

5. Donošenje financijskih odluka; 

 

6. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

 

 

Ad. 1.  

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje zapisnika s 14. 

sjednice Odbora „GDCK Osijek“ i pita ima li primjedbi na Zapisnik. Kako nije bilo primjedbi 

na Zapisnik, isti se jednoglasno usvaja.  

 

 

Ad 2. 

 

Potpredsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacije o postupku preustroja objekata 

u vlasništvu „GDCK Osijek“. 

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da je, sukladno ranije donesenim odlukama 

kojima je izvršena kupovina potrebne opreme i namještaja za objekte u Splitu i Orahovici, 

prema uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih 

objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“, 

uspješno provedena kategorizacija Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu u Hostel „Vila 

Mikica“ te Centra za edukaciju  u Orahovicu u četiri kategorije smještajnog kapaciteta. 

Temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora objekt u Splitu je u najmu CDP-a od 1. 

srpnja ove godine, a objekt u Orahovici planira se dati u najam od 1. studenoga 2015. godine. 

Također, ističe kako je održan svečani skup s visokim uglednicima kojim je pušten u rad 

Hostel „Vila Mikica“. S radom je počela i internetska stranica za „bookiranje“ te je u nekoliko 

sati gotovo popunjen kapacitet za srpanj. Ravnatelj informira članove Odbora o iznosima koji 

su uloženi u obnovu (cca 850.000,00 kuna) te da je najveći dio utrošen za opremu nužnu za 

funkcioniranje u kategoriziranim objektima (oprema kuhinje u Splitu i dr.) 

 

Predsjednik otvara raspravu. Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali Zlatko Duspara 

i Marko Đukić točka je stavljena na glasanje te je informacija jednoglasno usvojena. 

 

 

Ad 3. 

 

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Donošenje odluke o nazivu objekata u 

Orahovici. Ravnatelj ističe kako se predlaže da u znak pijeteta prema pokojnom ravnatelju 

osječkog Crvenog križa, gospodinu Stjepanu Hamu  bazenski objekt u  Centru za edukaciju 

nosi njegovo ime.  

Također se predlaže da se zgrada „Pindoff“ u Centru za edukaciju zove „Čiki“, u znak 

zahvalnosti dugogodišnjem predsjedniku Željku Čikiju koji nas je također prerano napustio. 

Napominje još da sjednici prisustvuje sin Stjepana Hama, Zorislav te da se od Čikijeve 

rodbine nitko nije mogao odazvati. 
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Nakon što se za riječ javio Zorislav Ham koji se zahvalio na ukazanoj časti te se ponovno 

prisjetio s koliko ljubavi je njegov otac radio u Crvenom križu i  koliko mu je Crveni križ 

značio, Predsjednik otvara raspravu. Nakon što se više nitko nije javio za riječ točka je 

jednoglasno usvojena. 

Odluka o nazivu objekata u Orahovici je u prilogu. 

 

 

Ad. 4 

 

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje odluke o rasporedu radnika 

Stručne službe „GDCK Osijek“ u CDP d.o.o. 

Predsjednik riječ predaje Marku Đukiću koji ističe kako je sukladno navedenim promjenama 

koje su se dogodile promjenom statusa objekata u Splitu i Orahovici, radi organizacije rada, 

potrebno radnike koji su vezani uz rad objekta prebaciti u Hostel „Vila Mikica“ temeljem 

novog ugovora o radu s novim poslodavcem CDP-om. Pri tome će se paziti da se sva stečena 

prava i obveze u Crvenom križu na jednak način priznaju i u CDP-u. Pravilnik o organizaciji i 

sistematizaciji Stručne službe, plaćama i naknadama plaća i Pravilnik u radu važeći su propisi 

i za CDP sve do donošenja novih akata.  

U CDP prelaze: 

Vladimir Kovač, Danko Đomešić, Martina Gudelj, Hrvoje Žunec te će se zaposliti novi 

djelatnici Martina Jukić, Luna Bošnjak (umjesto Jelene Šnalcer) i Tamara Ivanko te ostali po 

potrebi i dinamici rada CDP-a. Najvažnije je da se prava zaposlenika u potpunosti poštuju bez 

obzira kod kojeg su poslodavca; GDCK Osijek ili CDP. 

Predsjednik otvara raspravu. Nakon što se nitko nije javio za riječ ta je točka jednoglasno 

usvojena. 

 

 

 

Ad. 5 

 

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka te riječ predaje 

Ravnatelju koji predlaže donošenje sljedećih odluka: 

- Odluka o cijeni smještaja i prehrane za osobe u pratnji djece u programu škole u 

prirodi u Orahovici u iznosu od 1.400,00 kuna ( OŠ Brda, Split ) 

- Odluka o cijeni smještaja i prehrane za sudionike Ljetne škole Saveza Rusina 

Republike Hrvatske u Centru za edukaciju u Orahovici u terminima 5.-12.7.2015. i 

12.-19.7.2015. u iznosu od 130,00 kuna po danu, po osobi (prema projektu)    

- Odluka o boravku predstavnika iz suradnih organizacija Crvenog križa na 12. Ljetnoj 

školi mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Temeljem 

dosadašnje suradnje s organizacijama Crvenog križa iz Doboja i Tuzle/Bosna i 

Hercegovina, Sombora i Novog Sada/Srbija, Pečuha/Mađarska te Splita/Hrvatska 

odobrava se sudjelovanje predstavnika svake od navedenih organizacija na 12. Ljetnoj 

školi mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije na teret Gradskog 

društva Crvenog križa Osijek. 

 

Ravnatelj  informira Odbor o donesenim odlukama između dvije sjednice temeljem članka 23. 

stavka 7. Statuta GDCK Osijek te moli njihovu potvrdu: 
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- Odluka ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane za djecu iz Dječjeg vrtića Regoč koji će 

boraviti u Orahovici po cijeni od 100,00 kuna po djetetu 

- Odluka ravnatelja o cijeni Škole u prirodi u Splitu za učenike OŠ Ivana Brlić-

Mažuranić iz Virovitice u iznosu od 1.298,00 kuna s usmenim obrazloženjem 

- Odluka ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane za članice Sveučilišta J. J. 

Strossmayera Osijek koje borave u objektima osječkog Crvenog križa u iznosu od 

220,00 kuna. Pojedinačne cijene: noćenje 100,00 kuna, doručak 30,00, ručak i večera 

45,00 kuna   

- Odluka ravnatelja o cijeni najma objekata u Orahovici i Splitu tvrtki CDP d.o.o. Cijena 

najma za Centar za edukaciju je 15.000,00 kuna, a za Dječje odmaralište „Vila 

Mikica“ u Splitu je 10.000, kuna. Cijena je početna pa će se vidjeti hoće li se 

povećavati. 

- Odluka ravnatelja o sudjelovanju u projektu „Gen-e“ (Pametan rast) 

- Odluka ravnatelja o cijeni noćenja za sudionike natjecanja mladih HCK u Splitu u 

terminu 8.-10.5.2015. u iznosu od 120,00 kuna   

- Odluka ravnatelja za cijenu ručka za sudionike seminara koji je HCK organizirao 

28.4.2015. godine u Centru za edukaciju u Orahovici u iznosu od 60,00 kuna 

- Odluka ravnatelja o donaciji noćenja u Splitu za članove Plivačkog kluba osoba s 

invaliditetom „Delfin“ iz Osijeka u terminu od 15. – 17.5.2015. 

 

Aleksandar Včev otvara raspravu i pita ima li pitanja ili prijedloga. Kako se nitko nije javio za 

riječ, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 11.15 sati.  

 

 

 

 

 

Zapisničar:     Predsjednik: 

Darija Zubović, dipl. iur.    prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med. 

         


