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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: 901-1/2022 

Osijek, 12. rujna 2022. godine 

 

ZAPISNIK 

s 9. sjednice Odbora održane 12. rujna 2022. godine  

u prostorijama GDCK Osijek, 

s početkom u 16,00 sati 
 

 

Prisutni članovi Odbora: 

1. Aleksandar Včev 

2. Silvestar Vrček  

3. Azra Staščik 

4. Mia Csicska 

5. Goran Đapić  

6. Đurđica Radić  

7. Mijo Žemberi  

8. Siniša Kresović 

 

Odsutni članovi Odbora: 

1. Marko Đukić 

2. Krešimir Klaić 

3. Drago Stojaković  

 

Ostali prisutni:  

- Martina Hećimović, Ana Mutnjaković i Darija Zubović (zapisničar) – Stručna služba 

GDCK Osijek 

 

 

 

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je 

prisutna potrebna većina članova Odbora te upozorava sve prisutne da se sjednica Odbora 

snima za potrebe pisanja Zapisnika. Predsjednik napominje da je Dnevni red predložen u 

Pozivu koji je prethodno dostavljen te predlaže izmjene i dopune Dnevnog reda tako da se  7. 

točka Dnevnog reda; Donošenje financijskih odluka; a) Odluka o zakupu parkirnih mjesta 

mijenja te sada glasi: a) Odluka o nabavi godišnje karte za parkiranje. Također još se dodaju 

nove točke 7. e) Odluka o nabavi računala i 7. f) Odluka o smještaju i prehrani u Centru za 

edukaciju u Orahovici za održavanje edukacije vatrogasaca. Predsjednik daje riječ Ravnateljici 

koja kratko obrazlaže predloženu dopunu Dnevnog reda. 

 

Predsjednik pita ima li dodatnih prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. Kako više nitko 

nije imao prijedloga, Predsjednik stavlja predloženi Dnevni red na glasanje. Dnevni red 

jednoglasno je usvojen (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljedi: 

 

 



  

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Odbora GDCK Osijek 

2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek 

3. Donošenje Odluke o usvajanju i cijeni programa Škole u prirodi i poduke neplivača 

4. Donošenje Odluke o kupovini nekretnine 

5. Donošenje Odluke o održavanju radionice razmjene iskustava i unapređenja dobrovoljnog 

davanja krvi članova Kluba 100 

6. Donošenje Odluke o poduzimanju pripremnih radnji za primjenu Zakona o javnoj nabavi 

7. Donošenje financijskih odluka: 

a) Odluka o nabavi godišnje karte za parkiranje 

b) Odluka o cijeni usluge smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici  

c) Odluka o cijeni toplog obroka u Pučkoj kuhinji GDCK Osijek 

d) Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek 

e) Odluka o nabavi računala 

f) Odluka o smještaju i prehrani u Centru za edukaciju u Orahovici za održavanje 

edukacije vatrogasaca 

8. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice: 

a) Odluka o cijeni korištenja bazena u Centru za edukaciju za članove Hrvatskog Crvenog 

križa 

b) Odluka o cijeni korištenja bazena za članove Udruge učenika, mladih i učenika s 

teškoćama „Prijateljstvo“ Feričanci 

c) Odluka o nabavi mokro suhog usisavača 

d) Odluka o nabavi zamrzivača 

e) Odluka o smještaju i prehrani članova Udruge roditelja djece oboljele od malignih 

bolesti „Moje dijete“ Osijek u Centru za edukaciju u Orahovici 

9. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1.  

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice 

Odbora GDCK Osijek. Predsjednik pita ima li primjedbi na Zapisnik koji je dostavljen uz Poziv. 

Nije bilo primjedbi na Zapisnik te je isti jednoglasno usvojen (8 glasova za, 0 protiv, 0 

suzdržanih).  

 

Ad 2.  

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima 

između sjednica Odbora GDCK Osijek. 

Predsjednik riječ daje ravnateljici Martini Hećimović koja ističe da je između dvije sjednice 

održano 129 aktivnosti. Posebno ističe aktivnost socijalnog servisa, dobrovoljno davanje krvi, 

podjelu humanitarne pomoći osobama izbjeglim iz Ukrajine, dežurstvo ekipe prve pomoći na 

blagdanu Velike gospe u Aljmašu, održavanje 19. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa 

Osječko-baranjske županije, obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći na Trgu Slobode s 

posebnom zahvalom učenicima Medicinske škole koji su sudjelovali na obilježavanju, 

sudjelovanje na pokaznoj vatrogasnoj vježbi u GČ Retfala i sudjelovanje ekipa prve pomoći na 

sportskom vikendu za djeci i mlade u Općini Antunovac te dežurstvo na utakmicama NK Osijek. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je 

stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika. 

 



  

Ad 3.  

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju i 

cijeni programa Škole u prirodi i poduke neplivača. 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava da je napravljen novi program Škola u 

prirodi i poduka neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici u trajanju od 5 (pet) dana s 

predloženim novim sadržajima. Cijena programa iznosi 1.250,00 kuna. Program je prethodno 

dostavljen svim članovima Odbora te Predsjednik otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio 

za riječ, Odluka je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 

suzdržanih). 

Odluka o usvajanju i cijeni programa Škole u prirodi i poduke neplivača je u prilogu. 

 

Ad 4. 

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o kupovini nekretnine 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja napominje da su članovi Odbora prethodno 

upoznati s nekretninom koju GDCK Osijek namjerava kupiti te da su napravljene procjene u 

elaboratima koji su dani članovima Odbora na uvid te stoga predlaže donošenje Odluke o kupovini 

nekretnine smještene u Baranjskoj ulici u Osijeku, kat. čestica 6635/45, broj ZK uloška: 14656, 

ukupne površine 4871 m2  u vlasništvu tvrtke Iver d.o.o. iz Osijeka, Vukovarska cesta 243, OIB: 

26935620735 po cijeni od 6.781.050,00 kn (900.000,00 EUR). Sve potrebne pravne radnje provest 

će Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović s kojim GDCK Osijek ima potpisan Ugovor 

o pružanju pravne pomoći i zastupanju. Troškovi kupovine nekretnine podmirit će se iz 

financijskih sredstava od prodaje Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a sukladno Odluci 

Skupštine GDCK Osijek o prodaji Dječjeg odmarališta u Splitu broj: 614-2/2021 od 1. srpnja 

2021. godine.  

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Mio Žemberi, Silvestar Vrček, Ana 

Mutnjaković, Siniša Kresović, Goran Đapić, Aleksandar Včev i Martina Hećimović te je 

zaključeno da je donesena dobra odluka o kupovini nekretnine. 

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, Odluka  je stavljena na glasanje te je jednoglasno 

usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

Odluka o kupovini nekretnine je u prilogu. 

 

Ad 5. 

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o održavanju radionice razmjene 

iskustava i unapređenja dobrovoljnog davanja krvi članova Kluba 100. 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja informira se je u skladu s prethodnim dogovorima na 

sastanku članova Kluba 100 i dogovora oko datuma dogovoreno održavanje radionice razmijene 

iskustava i unapređenja dobrovoljnog davanja krvi za članove Kluba 100 GDCK Osijek od 17. do 

18. rujna 2022. godine u Centru za edukaciju u Orahovici. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, Odluka  je stavljena na glasanje 

te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

Odluka o održavanju radionice razmjene iskustava i unapređenja dobrovoljnog davanja krvi 

članova Kluba 100 je u prilogu. 

 

Ad 6.  

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o poduzimanju pripremnih radnji 

za primjenu Zakona o javnoj nabavi 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja napominje da će GDCK Osijek početi s 

primjenom Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Također, zadužuje se Ured ravnatelja i Odjel 

računovodstva GDCK Osijek da prikupe ponude za izbor savjetnika za pripremu primjene 

Zakona o javnoj nabavi. Nakon toga Ravnateljica će odlučiti o izboru na temelju najpovoljnije 

ponude. 



  

Predsjednik otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, Odluka je stavljena na glasanje 

te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 

Odluka o poduzimanju pripremnih radnji za primjenu Zakona o javnoj nabavi je u prilogu . 

 

 

Ad 7.  

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka: 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja napominje da sukladno prijedlozima odluka koje su 

članovi Odbora unaprijed dobili uz poziv, predlaže donošenje navedenih odluka te obrazlaže 

svaku odluku pojedinačno.  

a) Odluka o nabavi godišnje karte za parkiranje 

- Nabava godišnje karte za parkiranje od tvrtke Elektromodul po cijeni od 3.300,00 

kuna za službeno vozilo DACIA DUSTER OS 141 OG. 

b) Odluka o cijeni usluge smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici  

- Članovi Hrvatskog Crvenog križa i druge osobe sukladno članku 10. Zakona o 

Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20) mogu koristiti uslugu smještaja i 

prehrane i druge usluge iz zdravstvenih, socijalnih i drugih sličnih razloga u Centru za 

edukaciju u Orahovici. Cijene su iskazane u tablici u prilogu Odluke. 

c) Odluka o cijeni toplog obroka u Pučkoj kuhinji GDCK Osijek 

- Cijena toplog obroka s dostavom u Pučkoj kuhinji GDCK Osijek iznosi 23,00 HRK po 

obroku (3,05 EUR - preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK). 

Cijena se odnosi na korisnike koji koriste obrok iz Pučke kuhinje iz socijalnih, 

zdravstvenih i drugih sličnih razloga sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o Hrvatskom 

Crvenom križu. 

d) Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek 

 - Na temelju podataka iz tehničkog opisa vozila donosi se normativ za potrošnju goriva za 

 vožnju za službeno vozilo RENAULT EXPRESS VAN Furgon Blue dCi 75, OS 923 OR

 5.1 - 8,53 litara/100 km za dizel  

e) Odluka o nabavi računala za potrebe Odjela računovodstva GDCK Osijek. 

f) Odluka o smještaju i prehrani u Centru za edukaciju u Orahovici za održavanje 

edukacije vatrogasaca 

- Održavanje edukacije vatrogasaca iz programa prve pomoći u Centru za edukaciju u 

Orahovici tijekom listopada i studenog, a vezano uz suradnju Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije i DCK Osječko-baranjske županije i svih njegovih članica. 

Cijena smještaja i prehrane za edukaciju iznosi 170,00 kn po osobi po danu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon 

pojedinačnog glasanja za svaku predloženu odluku, sve odluke usvojene su jednoglasno (8 

glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

 

Odluke su u prilogu. 

 

Ad 8. 

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim odlukama 

Ravnatelja između dvije sjednice: 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja informira Odbor o odlukama koje je donijela između 

dvije sjednice sukladno članku 32. stavku 1. Statuta GDCK Osijek te ističe kako su članovi 

Odbora dobili uz materijale i ove Odluke: 

a) Odluka o cijeni korištenja bazena u Centru za edukaciju za članove Hrvatskog Crvenog 

križa 

b) Odluka o cijeni korištenja bazena za članove Udruge učenika, mladih i učenika s 

teškoćama „Prijateljstvo“ Feričanci 



  

c) Odluka o nabavi mokro suhog usisavača 

d) Odluka o nabavi zamrzivača 

e) Odluka o smještaju i prehrani članova Udruge roditelja djece oboljele od malignih 

bolesti „Moje dijete“ Osijek u Centru za edukaciju u Orahovici 

  

Informacija je primljena na znanje i prihvaćena. 

 

 

Ad  9. 

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi. 

Kako nije bilo pitanja i prijedloga,  Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 16,45 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik: 

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

      


