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Hrvatski Crveni križ 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 

 

Broj: 206-1/2022 

U Osijeku, 28. veljače 2022. godine 

 

ZAPISNIK 
 

s 5. sjednice Skupštine GDCK Osijek održane u utorak, 28. veljače 2022. godine s početkom 

u 16,00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, Crkvena 21, 

Osijek 

 

 

 POPIS PRISUTNIH ZASTUPNIKA 

 

1. DANILOVIĆ SAŠA – TENJA 

2. DŽANKO ANTUN – predstavnik aktiva DDK 

3. ĐUKIĆ MARKO  - počasni član 

4. FRANJIĆ BRANKA – ERNESTINOVO 

5. HORVAT TINA – VUKA 

6. JURUŠIĆ JOZO – „RETFALA“ 

7. KLAIĆ KREŠIMIR – ČEPIN 

8. KRESOVIĆ SINIŠA – OSIJEK – LIJEVA OBALA  

9. LEVENTIĆ KRISTINA – potporni član 

10. MARINOVIĆ MARIO – JOSIPOVAC 

11. MOMIĆ JELKA – KLISA 

12. RADIĆ ĐURĐICA – „DONJI GRAD“ 

13. RAVNJAK DAVOR – CVJETNO 

14. SKELEDŽIJA IGOR – „NOVI GRAD“ 

15. STAŠČIK AZRA – SARVAŠ 

16. ŠARKO IVAN – BRIJEST 

17. TRBIĆ RADA – ERDUT 

18. VČEV ALEKSANDAR - počasni član 

19. VRČEK SILVESTAR – „GORNJI GRAD“ 

 

 

POPIS ODSUTNIH ZASTUPNIKA 

 

1. CSICSKA MIA – predstavnik Terenske jedinice 

2. ĐAPIĆ GORAN – „JUG II“ 

3. HORVAT DAVID  - VLADISLAVCI 

4. JURKOVIĆ MATEJ – „TVRĐA“ 

5. KARAN BRANKA  - ŠODOLOVCI 

6. SAMARDŽIJA MARINA – potporni član 

7. STOJAKOVIĆ DRAGO - VIŠNJEVAC 

8. TURKALJ ŽELJKO - počasni član 

9. VALENTIĆ LUKA – „INDUSTRIJSKA ČETVRT“  

10. ŽEMBERI MIJO – ANTUNOVAC 
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OSTALI PRISUTNI: Martina Hećimović, Ana Mutnjaković, Višnja Ištvanić i Darija 

Zubović (zapisničar) 

 

Predsjednik Aleksandar Včev utvrđuje potrebnu većinu i otvara 5. 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 4. sjednice Skupštine GDCK Osijek; 

2. Usvajanje Izvješća za 2021. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka: 

a) Izvješće o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2021.; 

b) Financijski izvještaj za 2021. godinu;                                                              

c) Izvješće Nadzornog odbora 

1. Izvješćivanje o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i 

kontrola GDCK Osijek - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrola za 2021. godinu; 

2. Donošenje Odluke o rasporedu prihoda od prikupljene članarine za 2022. godinu 

3. 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 

(19 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Ad 1. 

 

Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 4. 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 (19 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Ad 2. 

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2021. 

godinu s donošenjem odgovarajućih odluka: 

a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 

razdoblje 01.01.-31.12.2021. 

Predsjednik napominje kako je Izvješće prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predlaže 

ga Skupštini GDCK Osijek na usvajanje. Predsjednik riječ predaje ravnateljici Martini 

Hećimović koja podnosi Izvješće zastupnicima kroz PPT prezentaciju. Ravnateljica ističe 

kako su aktivnosti GDCK Osijek tijekom 2021. godine, osobito tijekom prve polovine godine, 

bile usmjerene na pomoć stanovništvu potresom pogođenog područja i pomoć u prihvatu 

obitelji s potresom pogođenih područja koje su smještene na području djelovanja GDCK 

Osijek. Ističe i kako su uloženi značajni napori za ublažavanje posljedica epidemije bolesti 

COVID-19, osobito kroz osiguravanje i distribuciju humanitarne pomoći, obilazak 

najugroženijih skupina korisnika, pružanje logističke podrške zdravstvenom sustavu i 

stožerima civilne zaštite Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u organizaciji masovnog 

cijepljenja za građane, kao i kroz promoviranje sigurnosnih mjera, osiguravanje zaštitnih 

sredstava i informiranje građana i brojne druge aktivnosti. 
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Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, Izvješće je 

stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno (19 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Izvješće je u prilogu. 

 

b) Financijsko Izvješće za 2021. godinu     

Predsjednik napominje kako je Izvješće prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predlaže 

ga Skupštini GDCK Osijek na usvajanje. Predsjednik daje riječ voditeljici Odjela 

računovodstva Višnji Ištvanić koja podnosi Financijsko Izvješće za 2021. godinu kroz PPT 

prezenaciju. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na 

glasanje te je jednoglasno usvojeno (19 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Izvješće je u  prilogu. 

 

                                                         

c) Izvješće Nadzornog odbora 

Predsjednik daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora, Branimiru Markoviću koji podnosi 

Izvješće. Uvidom u financijsko materijalno poslovanje utvrđeno jer da je vođeno u skladu s 

propisima, ažurno i uredno.  

Nadzorni odbor predlaže Skupštini GDCK Osijek da se Izvješće prihvati u cijelosti za 

Godišnji obračun 2021. godine. Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni 

prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno. (19 glasova ZA, 0 

protiv, 0 suzdržanih). 

 

Izvješće Nadzornog odbora je u prilogu. 

 

Ad. 3 

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Izvješćivanje o samoprocjeni 

funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola GDCK Osijek - Upitnik o 

funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu 

Predsjednik riječ daje Višnji Ištvanić, voditeljici Odjela računovodstva koja pojašnjava kako 

je na temelju članka 6. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i 

izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) popunjen Upitnik o 

funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu.  

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, informacija o Upitniku je 

stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena  (19 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu je u 

prilogu. 

 

Ad. 4 

 

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

rasporedu prihoda od prikupljene članarine. 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja predlaže da se donese odluka da se sav prihod od 

prikupljene članarine za tekuću godinu, po odbitku obveza prema Hrvatskom Crvenom križu, 

rasporedi na podmirivanje troškova provođenja programa i aktivnosti GDCK Osijek, a 

sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. 
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Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o rasporedu prihoda od 

prikupljene članarine stavljena je na glasanje te je jednoglasno usvojena (19 glasova ZA, 0 

protiv, 0 suzdržanih).  

 

Odluka o rasporedu prihoda od prikupljene članarine je u prilogu. 

Ad 5. 
 

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik proglašava 5. sjednicu Skupštine GDCK Osijek 

završenom u 17,00 sati.  

 

Zapisničar:     Predsjednik:      

 

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

 

 

 


