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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: 1141-z/2015 

U Osijeku, 15. rujna 2015.   

 

Zapisnik 

sa 16. sjednice Odbora održane 15. rujna 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  

9. Jelica Klobučar  

 

  

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak) 

 

1. Marjan Tomas  

2. Branka Franjić 

 

Ostali prisutni: Darija Zubović – zapisničar 

 

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

prisutna potrebna većina članova Odbora te predlaže Dnevni red kako slijedi: 

 

 

DNEVNI RED  

 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora „GDCK Osijek“ 

 

2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora; 

 

3.  Prijedlog Statuta GDCK Osijek; 

                                                                                 

4. Donošenje financijskih odluka; 

 

5. Pitanja i prijedlozi. 

 

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

red se jednoglasno usvaja. 
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Ad. 1.  

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 15. 

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

na Zapisnik, isti se jednoglasno usvaja.  

 

 

Ad 2. 

 

Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica 

Odbora i među brojnim aktivnostima posebno ističe: potpisivanje Sporazuma o suradnji sa 

Sveučilištem J. J. Strosmayerom u Osijeku, predstavljanje rada u protekloj godini na press 

konferenciji, sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU s glavnom tajnicom 

Ministarstva, gospođom Marinom Nemet vezano za mirno rješavanje spora, sastanak u Splitu 

osječkih i splitskih dužnosnika, predstavljanje CDP-a i hostela, sastanak u Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i sporta s pomoćnikom ministra gospodinom Paškvalinom, održavanje 

Županijskog stručnog skupa za učitelje razredne nastave-Odgoj i obrazovanje za humanost i 

održivi razvoj, sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća Grada Osijek, sastanak u Ministrovu 

poduzetništva i obrta, press konferencija povodom nedostatka krvi i krvnih pripravaka, 

sastanak u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih poduzeća, održavanje 12. Ljetne 

škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te 

je informacija jednoglasno usvojena. 

 

 

Ad 3. 

 

Predsjednika otvara treću točku Dnevnog reda: Prijedlog Statuta GDCK Osijek.  

Riječ daje Ravnatelju koji ističe da je svim članovima Odbora prethodno dostavljen nacrt 

Statuta mailom od strane „GDCK Osijek“. Statut je pisan prema oglednom  primjerku Statuta 

Hrvatskog Crvenog križa te Zakonu o udrugama (74/14) uvažavajući prijedloge koje su i sami 

članovi Skupštine istakli u provedenoj Javnoj raspravi. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Prijedlog Statuta je stavljen na 

glasanje te je jednoglasno podržan tekst Statuta i upućuje se Skupštini na usvajanje. 

 

 

 

Ad. 4 

 

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

Ravnatelju koji predlaže donošenje sljedećih odluka: 

- Odluka o preuzimanju i podjeli jabuka i mandarina te njihova podjela sukladno 

odredbama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore 

proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu 

distribuciju (Narodne novine broj 88/2015). Jabuke će se dijeliti u količini do 15 

kilograma, a mandarine u količini do 5 kilograma po članu obitelji na području 

djelovanja GDCK Osijek. 
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- Odluka o smještaju i prehrani za članove Neokatakumenske zajednice u Centru za 

edukaciju u Orahovici u iznosu od 180  kuna po osobi po danu. 

- Odluka o cijeni Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu za 

proljetne smjene školske godine 2015./2016. u iznosu od 1.400,00 kuna. 

- Odluka o provođenju tečaja prve pomoći za zaštitu na radu za djelatnike Ureda 

državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji odobrava se cijena tečaja u iznosu od 

150,00 kuna po djelatniku prema Zamolbi Ureda i Odluci Odbora DCK Osječko-

baranjske županije. 

- Odluka o izboru Werkmann d.o.o društva za poslovne usluge za obavljanje revizijskog 

uvida u financijske izvještaje za poslovnu godinu 2015. godini u iznosu od 12.500,00 

kuna (s PDV-om) temeljem članka 32. Zakona o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija  (NN 121/14) prema  Ponudi.  

  

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

stavka 7. Statuta GDCK Osijek te moli njihovu potvrdu: 

- Odluka o imenovanju Marlene Brstilo Čičković osobom odgovornom za rad 

bazenskog kupališta 

- Odluka o cijeni smještaja i prehrane za članove udruge „MOJE DIJETE“ koji će 

boraviti u Centru za edukaciju u Orahovici u terminu od 1. do 6. rujna 2015. godine . 

Cijena za odrasle iznosi 200,00 kuna po danu po osobi, odnosno za djecu 150,00 kuna 

po danu po osobi. 

 

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

riječ, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom.  

 

 

 

 

 

Zapisničar:     Predsjednik: 

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

         


