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Hrvatski Crveni križ 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 

 

Broj: 1201-1/2021 

U Osijeku, 21. prosinca 2021. godine 

 

ZAPISNIK 
 

S 4. sjednice Skupštine GDCK Osijek održane u utorak, 21. prosinca 2021. godine s 

početkom u 16,30 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, 

Crkvena 21, Osijek 

 

 

 POPIS PRISUTNIH ZASTUPNIKA 

 

1. CSICSKA MIA – predstavnik Terenske jedinice 

2. ĐAPIĆ GORAN – „JUG II“ 

3. HORVAT DAVID  - VLADISLAVCI 

4. JURUŠIĆ JOZO – „RETFALA“ 

5. KARAN BRANKA  - ŠODOLOVCI 

6. MARINOVIĆ MARIO – JOSIPOVAC 

7. SKELEDŽIJA IGOR – „NOVI GRAD“ 

8. STAŠČIK AZRA – SARVAŠ 

9. STOJAKOVIĆ DRAGO - VIŠNJEVAC 

10. ŠARKO IVAN – BRIJEST 

11. TURKALJ ŽELJKO - počasni član 

12. VČEV ALEKSANDAR - počasni član 

13. ŽEMBERI MIJO – ANTUNOVAC 

14. DANILOVIĆ SAŠA – TENJA 

15. DŽANKO ANTUN – predstavnik aktiva DDK 

16. LEVENTIĆ KRISTINA – potporni član 

17. KLAIĆ KREŠIMIR – ČEPIN 

18. KRESOVIĆ SINIŠA – OSIJEK – LIJEVA OBALA  

19. MOMIĆ JELKA – KLISA 

20. RADIĆ ĐURĐICA – „DONJI GRAD“ 

21. VRČEK SILVESTAR – „GORNJI GRAD“ 

 

 

POPIS ODSUTNIH ZASTUPNIKA 

 

1. ĐUKIĆ MARKO  - počasni član 

2. FRANJIĆ BRANKA – ERNESTINOVO 

3. HORVAT TINA – VUKA 

4. JURKOVIĆ MATEJ – „TVRĐA“ 

5. RAVNJAK DAVOR – CVJETNO 

6. SAMARDŽIJA MARINA – potporni član 

7. TRBIĆ RADA – ERDUT 

8. VALENTIĆ LUKA – „INDUSTRIJSKA ČETVRT“  

 

 

 

 



 3 

 

OSTALI PRISUTNI: Martina Hećimović, Ana Mutnjaković, Višnja Ištvanić i Darija 

Zubović (zapisničar) 

 

 

Predsjednik Aleksandar Včev utvrđuje potrebnu većinu i otvara 4. sjednicu Skupštine 

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek, pozdravlja prisutne 

zastupnike Skupštine i zahvaljuje svima na odazivu.  

Napominje kako se sjednica snima za potrebe sastavljanja Zapisnika. Predsjednik predlaže 

Dnevni red prema Pozivu kako slijedi: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog 

društva Crvenog križa Osijek 

2. Izbor verifikacijskog povjerenstva i kandidacijskog povjerenstva 

3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva 

4. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata zastupnika u Skupštini GDCK Osijek 

(potporni član - CZSS) 

5. Izvješće kandidacijskog povjerenstva 

6. Donošenje Odluke o izboru zastupnika u Skupštini DCK Osječko-baranjske županije 

7. Donošenje Odluke br. 2 o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika, tajnika i 

članova Savjeta za razvoj GDCK Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. 

8. Donošenje Odluke o ispravku rezultata poslovanja 2019. godine 

9. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu 

10. Usvajanje Plana rada GDCK Osijek za 2022. godinu 

11. Usvajanje Financijskog plana GDCK Osijek za 2022. godinu 

12. Informacija o prodaji objekta „Vila Mikica“ u Splitu 

13. Pitanja i prijedlozi. 

 

Predsjednik pita ima li tko prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. Kako nije bilo 

prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen 

(21 glas ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Ad 1. 

Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Skupštine 

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek 

Budući da je Zapisnik prethodno dostavljen svim zastupnicima s pozivom na Sjednicu, 

Predsjednik pita ima li tko primjedbi, a s obzirom da istih nije bilo, Zapisnik je nakon glasanja 

jednoglasno usvojen (21 glas ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Ad 2. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Izbor verifikacijskog 

povjerenstva i kandidacijskog povjerenstva. 

Predsjednik pojašnjava kako je dugogodišnja zastupnica u Skupštini, gospođa Ivka 

Kaurinović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek otišla u mirovinu, Centar je na 

zahtjev GDCK Osijek predložio Kristinu Leventić novu ravnateljicu Centra za socijalnu skrb 

Osijek kao potpornog člana GDCK Osijek te je stoga potrebno izvršiti verifikaciju mandata.  

 

Predsjednik predlaže verifikacijsko povjerenstvo u sastavu Azra Staščik, predsjednica, 

Krešimir Klaić i Ivan Šarko, članovi. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je pozvao  na 

glasanje te je predloženi sastav verifikacijskog povjerenstvo jednoglasno usvojen (21 glas ZA, 

0 protiv, 0 suzdržanih). 
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Također, Predsjednik ističe kako je prethodni ravnatelj, Denis Ćosić u rujnu ove godine 

prešao na novo radno mjesto u novu pravnu osobu te je zatražio razrješenje s mjesta 

zastupnika u Skupštini Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije kao predstavnik 

Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Zbog toga je potrebno izabrati novog zastupnika u 

Skupštinu Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije te je potrebno izvršiti zamjenu 

članova Savjeta za razvoj GDCK Osijek. 

 

Predsjednik upućuje i čestitke Martini Hećimović koja je izabrana za ravnateljicu GDCK 

Osijek, a nakon što je Hrvatski Crveni križ dao Odluku o prethodnoj suglasnosti te će sljedeće 

4 godine, počevši od 1.1.2022. godine zastupati rad Gradskog društva Crvenog križa Osijek 

kao ravnateljica.  

 

Predsjednik predlaže sastav kandidacijskog povjerenstva; za predsjednika Dragu Stojakovića, 

a za članove Jozu Jurušića i Igora Skeledžiju 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je pozvao na 

glasanje te je predloženi sastav kandidacijskog povjerenstva jednoglasno usvojen (21 glas ZA, 

0 protiv, 0 suzdržanih) 

Predsjednik poziva verifikacijsko povjerenstvo u sastavu Azra Staščik, Krešimir Klaić i Ivan 

Šarko da se povuče i da pripremi svoje izvješće.  

 

Ad. 3 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Izvješće verifikacijskog 

povjerenstva 

Predsjednik poziva Azru Staščik izvjestiteljicu verifikacijskog povjerenstva da podnese 

izvješće. 

 

Azra Staščik konstatira da je verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo da prema Odluci o broju, 

sastavu, načinu i rokovima izbora za zastupnike u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 

Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. godina, Broj: 

220-4/2020 od 26. veljače 2020. godine Skupština ima 29 zastupnika od čega su dva 

potporna člana. 

 

S obzirom da je Ivka Kaurinović otišla u mirovinu, Centar za socijalnu skrb, Osijek predložio 

je ravnateljicu Kristinu Leventić kao potpornog člana GDCK Osijek. 

 

Verifikacijsko povjerenstvo prihvaća prijedlog i  kandidaturu Kristine Leventić kao potpornog 

člana Skupštine GDCK Osijek. 

 

 

Ad. 4 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o 

verifikaciji mandata zastupnika u Skupštini GDCK Osijek (potporni član - CZSS). 

Predsjednik predlaže da se nastavno na prethodno izvješće verifikacijskog povjerenstva 

donese Odluka o verifikaciji mandata Kristine Leventić, ravnateljice Centra za socijalnu skrb 

Osijek kao zastupnika u Skupštini GDCK Osijek. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je pozvao na 

glasanje te je jednoglasno usvojena Odluka o verifikaciji mandata (21 glas ZA, 0 protiv, 0 

suzdržanih) 
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Odluke o verifikaciji mandata zastupnika u Skupštini GDCK Osijek (potporni član - CZSS) je 

u prilogu. 

 

Predsjednik poziva kandidacijsko povjerenstvo u sastavu Drago Stojaković, Jozo Jurušić i 

Igor Skeledžija da se povuče i da pripremi svoje Izvješće. 

 

Ad 5. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara petu točku Dnevnog reda: Izvješće kandidacijskog 

povjerenstva. 

Predsjednik poziva izvjestitelja kandidacijskog povjerenstva da podnese Izvješće. Drago 

Stojaković, predsjednik kandidacijskog povjerenstva ističe da uvažavajući Zamolbu Denisa 

Ćosića o razrješenju predstavljanja Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Skupštini 

Društva Crvenog križa Osječko baranjske županije zbog odlaska na novo radno mjesto, 

kandidira Martinu Hećimović ispred GDCK Osijek za zastupnika u Skupštini Društva 

Crvenog križa Osječko-baranjske županije, cijeneći njenu dosadašnju angažiranost i vršenje 

dužnosti ravnateljice GDCK Osijek. Također, kandidacijsko povjerenstvo predlaže: 

- Martinu  Hećimović, v. d. ravnateljicu za tajnicu Savjeta za razvoj Hrvatskog Crvenog križa 

Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 2021. – 2024. godine umjesto 

Denisa Ćosića 

- Denisa Ćosića, ravnatelja JU Županijska razvojna agencija OBŽ za člana Savjeta za razvoj 

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 

2021. – 2024. godine umjesto Tomislava Barbarića 

 

Predsjednik Aleksandar Včev zahvaljuje kandidacijskom povjerenstvu na iznesenim 

prijedlozima i otvara raspravu. Rasprave nije bilo pa je Predsjednik otvorio sljedeću točku 

Dnevnog reda. 

 

Ad 6. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru 

zastupnika u Skupštini DCK Osječko-baranjske županije. 

Predsjednik predlaže da se za zastupnika u Skupštini Društva Crvenog križa Osječko – 

baranjske županije ispred Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 

mandatno razdoblje 2021. – 2024. godine izabere  Martina Hećimović. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik stavlja Odluku na 

glasanje te je jednoglasno usvojena Odluka o izboru zastupnika u Skupštini DCK Osječko-

baranjske županije (21 glas ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

Odluka o izboru zastupnika u Skupštini DCK Osječko-baranjske županije u prilogu. 

 

 

Ad 7. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara sedmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke br. 2 o 

izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika, tajnika i članova Savjeta za razvoj GDCK 

Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. 

Predsjednik predlaže da se izabere  Martina  Hećimović, v. d. ravnateljica za tajnicu Savjeta 

za razvoj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno 

razdoblje 2021. – 2024. godine umjesto Denisa Ćosića. 

Predlaže i da se Denis Ćosić, ravnatelj JU Županijska razvojna agencija OBŽ imenuje za 

člana Savjeta  za razvoj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 

mandatno razdoblje 2021. – 2024. godine umjesto Tomislava Barbarića 
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Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik stavlja Odluku na 

glasanje te je Odluka br. 2 o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika, tajnika i članova 

Savjeta za razvoj GDCK Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. jednoglasno usvojena. 

(21 glas ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Odluka br. 2 o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika, tajnika i članova Savjeta za 

razvoj GDCK Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024 je u prilogu. 

 

 

 

Ad 8. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o 

ispravku rezultata poslovanja 2019. godine. 

Predsjednik poziva Višnju Ištvanić, Voditeljicu odjela računovodstva GDCK Osijek da 

pojasni Odluku.  

Višnja Ištvanić napominje da su zastupnici dobili  Zapisnik o uskladi stanja s HEP ELEKTRA 

d.o.o. Zagreb te pojašnjava postojanje više plaćenog iznosa od obveze plaćanja prema 

navedenom dobavljaču u iznosu od 13.049,30 kuna.   

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik stavlja Odluku na 

glasanje te je Odluka o ispravku rezultata poslovanja 2019. godine jednoglasno usvojena. 

(21 glas ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

 

Odluka o ispravku rezultata poslovanja 2019. godine je u prilogu. 

 

 

 

Ad 9. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara devetu točku Dnevnog reda: Usvajanje Izmjena i dopuna 

Financijskog plana za 2021. godinu. 

Predsjednik napominje kako je materijal dostavljen s pozivom i da je Odbor prethodno 

razmatrao Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu te predložio Skupštini na 

usvajanje. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu obrazložila je i pojasnila 

Višnja Ištvanić, voditeljica Odjela računovodstva uz PPT. 

Predsjednik poziva članove Skupštine da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije 

javio za riječ, članovi Skupštine su jednoglasno usvojili Izmjene i dopune Financijskog plana 

za 2021. godinu (21 glas za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu su u prilogu. 

 

 

Ad 10. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara desetu točku Dnevnog reda: Usvajanje Plana rada 

GDCK Osijek za 2022. godinu. 

Napominje da je materijal dostavljen uz poziv svim članovima Skupštine te da ga je 

prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predložio Skupštini na usvajanje. Poziva v. d. 

Ravnateljicu da ga obrazloži. 

Martina Hećimović obrazlaže Plan rada uz PPT te pojašnjava da se Plan temelji na odredbama 

Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu GDCK Osijek te da je sačinjen uz pomoć 

Stručne službe GDCK Osijek. Plan rada uklapa se u Financijski plan za 2022. godinu čije je 

donošenje također danas na Dnevnom redu. 

Predsjednik poziva članove Skupštine da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije 

javio za riječ, članovi Skupštine su jednoglasno usvojili Plan rada za 2022. godinu (21 glas za, 

0 protiv, 0 suzdržanih). 
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Plan rada za 2022. godinu je u prilogu. 

 

 

Ad 11. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Usvajanje Financijskog 

plana GDCK Osijek za 2022. godinu. 

Predsjednik napominje da je materijal dostavljen uz poziv svim članovima Skupštine te da ga 

je prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predložio Skupštini na usvajanje.  

Riječ daje Višnji Ištvanić koja obrazlaže Financijski plan za 2022. godinu uz PPT i napominje 

da je Financijski plan rađen sukladno Planu rada za 2022. godinu te da se vodilo računa da 

sve aktivnosti imaju svoje izvore financiranja. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Financijski plan za 2022. 

godinu je jednoglasno usvojen (21 glas za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Financijski plan za 2022. godinu u prilogu. 

 

 

Ad 12. 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara dvanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o prodaji 

objekta „Vila Mikica“ u Splitu.  

Predsjednik riječ daje v.d. Ravnateljici koja ističe da je u roku za podnošenje ponuda pristiglo  

dvije ponude koje su otvorene na javnom otvaranju ponuda 2. rujna 2021. u prostorijama 

GDCK Osijek o čemu je sačinjen “Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda temeljem Javnog 

poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa 

Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Splitu – Bačvice”. Obje ponude su bile cjelovite i 

valjane. 

Ponuđeni iznosi bili su 15.597.000,00 kuna od jednog te 16.500.010,01 kuna od drugog 

ponuditelja. Odbor GDCK Osijek 2. rujna 2021. na 3. Sjednici Odbora pod točkom 4) 

Dnevnog reda donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju Dječjeg 

odmarališta “Vila Mikica” u Splitu, broj 785-2/2021 kojom je za najpovoljniju ponudu 

izabrana ponuda u iznosu od 16.500.010,01 kuna, a što je 1.360.010,01 kuna više od početne 

cijene. 

Ugovor o kupoprodaji potpisan je 8. rujna 2021. godine, a ponuđeni i ugovoreni iznos u 

cijelosti je uplaćen na račun GDCK Osijek 9. rujna 2021. godine kada je i ovjerena tabularna 

izjava.  

Primopredaja objekta izvršena je zaključno s 30. rujna 2021. godine uz poštivanje svih 

odredbi Ugovora o kupoprodaji, o kojemu je sastavljen Zapisnik o primopredaji, dok je s 

osnovnim sredstvima i sitnim inventarom postupano sukladno Odluci Odbora GDCK Osijek o 

načinu postupanja s osnovnim sredstvima i sitnim inventarom Dječjeg odmarališta „Vila 

Mikica“ u Splitu, a vezano uz Odluku Skupštine GDCK Osijek o prodaji od 2. rujna 2021. 

godine, što je podrazumijevalo sljedeće: 

 osnovna sredstva i sitni inventar koji se mogu koristiti u radu u Upravnoj zgradi 

GDCK Osijek u Osijeku i Centru za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici preneseni su 

iz Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu u Upravnu zgradu GDCK Osijek u 

Osijeku i Centar za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici o čemu je sastavljen poseban 

zapisnik; 

 osnovna sredstva i sitni inventar koji se ne mogu koristiti u radu GDCK Osijek 

adekvatno su zbrinuti na način da je ono što može koristiti suradnim organizacijama 

istima donirano, o čemu će je sastavljen poseban zapisnik; 

 osnovna sredstva i sitni inventar koji su neodvojivi dio zgrade uvršteni su u 

kupoprodajni ugovor s kupcem i zapisnik o primopredaji nekretnine; 
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 ostala osnovna sredstva i sitni inventar adekvatno su zbrinuti o čemu je sastavljen 

poseban zapisnik 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Informacija je stavljena na 

glasanje te je jednoglasno prihvaćena (21 glas za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 
 

Ad 13. 
Predsjednik otvara trinaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik proglašava 4. sjednicu  Skupštine GDCK Osijek 

završenom u 17,30 sati.  

 

 

Zapisničar:     Predsjednik:      

 

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

 

 


