
 1

Hrvatski Crveni križ 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 
Šetalište P. Preradovića 6 
Tel.: 031/ 205-488; Fax: 031/ 211-765 
 
 
Broj: 785-1/2021 
Osijek, 2. rujna 2021. godine 
 
 

ZAPISNIK 
s 3. sjednice Odbora održane 2. rujna 2021. godine 

održane u prostorijama GDCK Osijek s početkom u 17.00 sati
 
Prisutni članovi Odbora: 
 

1. Aleksandar Včev 
2. Mia Csicska  
3. Đukić Marko 
4. Drago Stojaković 
5. Silvestar Vrček  
6. Siniša Kresović 
7. Mijo Žemberi  
8. Krešimir Klaić 
9. Azra Stašćik  

 
 

Odsutni članovi Odbora: 
1. Goran Đapić  
2. Đurđica Radić 

 
Ostali prisutni:  

- Denis Ćosić, Martina Hećimović 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 nadopune Dnevnog reda na način da 
se točka 10.) Donošenje Odluke o promjeni likvidatora tvrtke CDP d.o.o. u likvidaciji briše, a 
točka 11.) Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka postaje točka 10. te se dodaju nove 
podtočke 10.) d) Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek i 10.) 
e) Odluka o postupku prisilne naplate. Točka 12.) Usvajanje trodnevnog programa Škole u 
prirodi u Centru za edukaciju u Orahovici briše se s Dnevnog reda. 
Točka 13.) Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između 
dvije sjednice postaje točka 11.) te se podtočka f.) Odluka o otplati kredita (FEAD) također 
briše s Dnevnog reda. Točka 14.) Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi postaje točka 12.) Dnevnog 
reda. 
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Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji kratko obrazlaže predložene izmjene i dopune Dnevnog 
reda. 
Predsjednik pita ima li dodatnih prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. Kako više nitko 
nije imao prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, Predsjednik stavlja predloženi 
izmijenjeni i dopunjeni Dnevni red na glasanje. Dnevni red jednoglasno je usvojen (9 glasova 
za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako slijedi: 
 

 

DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Odbora GDCK Osijek 
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek 
3. Informacija o projektima  
4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju Dječjeg odmarališta 

„Vila Mikica“ u Splitu 
5. Donošenje Odluke o načinu postupanja s osnovnim sredstvima i sitnim inventarom 

Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a vezano uz Odluku Skupštine GDCK 
Osijek o prodaji 

6. Donošenje Odluke o sporazumnom otkazu ugovora o radu Ravnatelja GDCK Osijek 
7. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja/ice GDCK Osijek; 

a) Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ice 
b) Odluka o  prestanku ovlaštenja za zastupanje  
c) Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje vršitelju dužnosti ravnatelja/ice 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
GDCK Osijek i kriterijima za izbor za mandatno razdoblje naredne četiri godine 

9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja/ice 
10. Donošenje financijskih odluka; 

a) Otvaranje podračuna za provedbu 49. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2021“ 
b) Odluka o zakupu parkirnih mjesta s tvrtkom E+DMT d.o.o. 
c) Odluka o prijevremenoj otplati kredita za projekt „Zajedno za društvo jednakih 
mogućnosti II“ 
d) Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek 
e) Odluka o postupku prisilne naplate  

11. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice; 
a) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 

Hrvatske kulturne zajednice  
b) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 

udruge STATUS M  
c) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 

udruge za primicanje kulture plesa i plesnog stvaralaštva sjaj - SHINE 
d) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 

Hrvatskog Crvenog križa  
e) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 

udruge „Moje dijete“  
12. Pitanja i prijedlozi 
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Ad 1.  
Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 2. 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 (9 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 Ravnatelju koji napominje da je između dvije sjednice odrađeno 414 
aktivnosti. Posebno ističe: pomoć u provedbi masovnog cijepljenja stanovništva protiv bolesti 
COVID-19 koje se kontinuirano provodi, dežurstvo Specijalističkog interventnog tima na 
Svjetskom kupu u veslanju, potpisivanje ugovora za provedbu 2. godine programa TU SMO ZA 
VAS, sastanak s predstavnicima GDCK Našice i CZSS Našice vezano za program Pučke 
kuhinje, sjednica Odbora za financije i gospodarstvo Grada Osijeka, sjednica Gradskog vijeća 
Grada Osijeka na kojoj je usvojeno Izvješće o radu GDCK Osijek za 2020. godinu, sastanak s 
gradonačelnikom Grada Orahovice,  obilježavanje Međunarodnog dana mladih-druženje uz 
sportske aktivnosti, sudjelovanje i pomoć u organizaciji 18. ljetne škole mladih Društva Crvenog 
križa Osječko-baranjske županije, promidžba dobrovoljnog davanja krvi radi sprječavanja 
nestašice zaliha krvi, kontinuirana podjela paketa humanitarne pomoći u okviru projekta 
„Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza 3 i podjela rabljene odjeće i obuće te 
donacija namještaja iz Sberbanke za upravnu zgradu GDCK Osijek. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je 
stavljena na glasanje te se jednoglasno prihvaća (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). Popis 
aktivnosti je u prilogu Zapisnika. 

Ad 3.  

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o projektima GDCK Osijek 
Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Ravnatelju koji informira članove o započetim i 
planiranim projektima GDCK Osijek. Ističe tijek projektnih aktivnosti, a posebno aktivnosti 
projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza 3 za čiju nesmetanu 
provedbu je podignut kredit kod Zagrebačke banke d.d., a čiju kamatu u cijelosti 
subvencioniraju Osječko-baranjska županija i Grad Osijek. Predsjednik otvara raspravu. Kako 
se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je informaciju stavio na glasanje te je ista jednoglasno 
prihvaćena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  
Informacija o projektima GDCK Osijek je u prilogu. 
 

Ad 4.  

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja za kupnju Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu. 
Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Ravnatelju koji detaljno objašnjava cijeli slijed 
događaja oko prodaje objekta te ističe da se temeljem; 

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

- provedenog Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu 
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog Društva Crvenog križa Osijek u Splitu – Bačvice 
broj: 614-2-1/2021 objavljenog u Narodnim novinama br. 91/2021 od 18.08.2021. 
godine i na mrežnim stranicama GDCK Osijek i 

- Zapisnika Povjerenstva za javno otvaranje ponuda za kupnju nekretnine Dječje 
odmaralište „Vila Mikica“ u Splitu broj: 614-2-4/2021 o otvaranju i ocjeni ponuda 
pristiglih na Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu 
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Hrvatskog Crvenog križa Gradskog Društva Crvenog križa Osijek u Splitu – Bačvice 
broj: 614-2-1/2021 od 02.09.2021. godine,  

predlaže da se kao najpovoljniji ponuditelj za kupnju Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u 
Splitu odabere FRANTIŠEK STUDЀNKA, s iznosom ponude od 16.500.010,01 kuna (slovima: 
šesnaestmilijunapetstotisućadesetkunaijednalipa). 

Također predlaže se da se zaduži Ravnatelj da zajedno sa stručnom službom GDCK Osijek uz 
pomoć Odvjetničkog društva Burić & Mišljenović Dasović s kojim GDCK Osijek ima Ugovor 
o poslovnoj suradnji sklopi kupoprodajni ugovor s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem i 
provede potrebne radnje za prodaju Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu sukladno 
rokovima iz Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Hrvatskog 
Crvenog križa Gradskog Društva Crvenog križa Osijek u Splitu – Bačvice broj: 614-2-1/2021. 
Članovi Odbora GDCK Osijek proučili su sve navedene materijale zajedno s pristiglim 
ponudama ponuditelja, koje su razmotrili i ocijenili.   
 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u 
Splitu je u prilogu. 
 

Ad 5. 

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o načinu postupanja s 
osnovnim sredstvima i sitnim inventarom Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a vezano 
uz Odluku Skupštine GDCK Osijek o prodaji. 
Aleksandar Včev riječ daje Denisu Ćosiću koji napominje kako je prema Odluci Skupštine 
GDCK Osijek o prodaji Dječjeg odmarališta u Splitu potrebno donijeti Odluku o načinu 
postupanja s osnovnim sredstvima i sitnim inventarom Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u 
Split. Stoga predlaže da se s osnovnim sredstvima i sitnim inventarom Dječjeg odmarališta 
„Vila Mikica“ u Splitu postupa na sljedeći način:  
 

- 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 prenijet će se iz 
Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu u Upravnu zgradu GDCK Osijek u Osijeku 
i Centar za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici o čemu će se sastaviti poseban 
zapisnik; 

- osnovna sredstva i sitni inventar koji se neće moći koristiti u radu GDCK Osijek 
adekvatno će se zbrinuti na način da će ono što može koristiti suradnim organizacijama 
istima biti donirano o čemu će se sastaviti poseban zapisnik; 

- osnovna sredstva i sitni inventar koji su neodvojivi dio zgrade bit će uvršteni u 
kupoprodajni ugovor s kupcem i zapisnik o primopredaji nekretnine; 

- ostala osnovna sredstva i sitni inventar adekvatno će se zbrinuti o čemu će se sastaviti 
poseban zapisnik.  
 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  

Odluka o načinu postupanja s osnovnim sredstvima i sitnim inventarom Dječjeg odmarališta 
„Vila Mikica“ u Splitu, a vezano uz Odluku Skupštine GDCK Osijek o prodaji je u prilogu. 
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Ad 6.  
Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o sporazumnom otkazu 
ugovora o radu Ravnatelja GDCK Osijek.  
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji  obrazlaže članovima Odbora da je podnio Zamolbu za 
Sporazumnim raskidom Ugovora o radu te navodi da je razlog sporazumnog raskida Ugovora o 
radu prelazak na drugi posao u drugu pravnu osobu. Kako je Ravnatelj osobno pojasnio 
svakom članu Odbora razlog, nije bilo potrebe za dodatnim pojašnjenjem. Zadnji radni dan 
ravnatelja Denisa Ćosića u GDCK Osijek je 13. rujna 2021. godine. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  
Odluka o sporazumnom otkazu ugovora o radu Ravnatelja GDCK Osijek je u prilogu.  
 

 

Ad 7.  
Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja/ice 
GDCK Osijek; 
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da je Denis Ćosić, ravnatelj GDCK Osijek u 
mandatnom razdoblju 2021.-2024. podnio Zamolbu za sporazumni raskid ugovora o radu zbog 
odlaska na drugo radno mjesto u drugoj pravnoj osobi sa zadnjim radnim danom 13. rujna 
2021. godine, a u cilju osiguranja kontinuiranog i neometanog rada GDCK Osijek neophodno 
je imenovati Vršitelja dužnosti ravnatelja/ice GDCK Osijek od 14. rujna 2021. do 14. ožujka 
2022. Predlaže da to bude Martina Hećimović, dosadašnja zamjenica ravnatelja. 
Predsjednik predlaže donošenje sljedećih odluka: 
 
a) Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ice 
Za vršitelja dužnosti ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa 
Osijek imenuje se zamjenica ravnatelja Martina Hećimović 
Na temelju ove Odluke, a sukladno članku 16. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog 
Crvenog križa, zatražit će se suglasnost Izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa za 
imenovanje Vršitelja dužnosti ravnateljice GDCK Osijek. 
Vršitelj dužnosti ravnateljice GDCK Osijek započinje svoj rad 14. rujna 2021. godine do 14. 
ožujka 2022. 
 
b) Odluka o  prestanku ovlaštenja za zastupanje  
Denisu Ćosiću, dosadašnjem ravnatelju u mandatu 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2024. 
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek prestaje ovlaštenje za 
zastupanje Gradskog društva Crvenog križa Osijek od 14. rujna 2021. godine. 
 
c) Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje vršitelju dužnosti ravnatelja/ice  
Ovlaštenje za zastupanje daje se vršitelju dužnosti ravnateljice Martini Hećimović do izbora 
ravnatelja/ice GDCK Osijek,  a započinje od 14. rujna 2021. godine do 14. ožujka 2022. 
 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim Odlukama, niti drugog 
prijedloga za vršitelja dužnosti ravnatelja/ice, Predsjednik je Odluke stavio na glasanje te su 
nakon glasanja, za svaku predloženu odluku zasebno jednoglasno usvojene (9 glasova za, 0 
protiv, 0 suzdržanih). 
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ice je u prilogu. 
Odluka o  prestanku ovlaštenja za zastupanje je u prilogu. 
Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje vršitelju dužnosti ravnatelja/ice je u prilogu. 
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Ad 8.  
Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice GDCK Osijek i kriterijima za izbor za mandatno 
razdoblje naredne četiri godine.  
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da je Odbor GDCK Osijek tijelo koje donosi 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice te da je nužno 
donijeti takvu odluku s obzirom na sporazumni otkaz ugovora o radu dosadašnjeg ravnatelja. 
Ravnatelj/ica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog 
izbora. Kriteriji za izbor i imenovanje ravnatelja/ice propisani su u čl. 2. Pravilnika o 
ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te prema Pravilniku o organizaciji i 
sistematizaciji Stručne službe, plaćama i naknadama plaća GDCK Osijek, a to su: završen 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina radnog iskustva u 
propisanoj stručnoj spremi. Vozačka dozvola B kategorije. 
Za  prijavu za natječaj je potrebno priložiti:  

- molbu 
- životopis 
- preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice 
- presliku vozačke dozvole B kategorije 
- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) 
- motivacijsko pismo  
- vizija rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek na 

propisanom M-1 obrascu 
- u slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, 

kandidat mora dostaviti i izvješće o radu ravnatelja tijekom mandatnog razdoblja na 
propisanom M-2 obrascu, pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na 
propisanom P-1 obrascu, potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje 
iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa.  

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek i službenim mrežnim stranicama 
Hrvatskog Crvenog križa s rokom prijave od 8 dana od dana objave.  
Kandidati/kinje se prijavljuju na adresu GDCK Osijek, Šetalište P. Preradovića 6, Osijek, s 
naznakom: Natječaj za ravnatelja/icu. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati 
kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. 
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 60 dana od 
isteka roka za podnošenje prijave.  Natječaj će se objaviti najkasnije do 1. listopada 2021. 
godine. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih). 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice GDCK Osijek i 
kriterijima za izbor za mandatno razdoblje naredne četiri godine je u prilogu.  
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Ad 9.  
Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za izbor ravnatelja/ice 

Aleksandar Včev riječ daje Denisu Ćosiću koji pojašnjava da bi zbog jednostavnije provedbe 
postupka izbora i imenovanja ravnatelja/ice, a sukladno članku 6. Pravilnika o ravnateljima 
Društava Hrvatskog Crvenog križa, bilo dobro da Odbor GDCK Osijek imenuje tročlano 
Povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice za mandatno razdoblje naredne četiri godine. Predlaže da 
to budu predsjednik Aleksandar Včev – predsjednik Povjerenstva te potpredsjednici GDCK 
Osijek Marko Đukić i Goran Đapić kao članovi Povjerenstva. 
Povjerenstvo će provesti postupak u skladu sa Statutom GDCK Osijek i  Pravilnikom o 
ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih). 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja/ice je u prilogu. 
 
 

Ad 10.  
Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda:  Donošenje financijskih odluka. 
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da sukladno prijedlozima odluka koje su 
članovi Odbora unaprijed dobili uz poziv, predlaže donošenje sljedećih odluka. Ravnatelj 
obrazlaže svaku odluku pojedinačno.  

a) Otvaranje podračuna za provedbu 49. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2021“ 
Humanitarna akcija Hrvatskog Crvenog križa „Solidarnost na djelu 2021.“ provodit će se u 
razdoblju od 8. listopada do 30. studenog 2021. godine. Od prikupljenih financijskih sredstava 
kupovat će se namirnice od kojih će se, zajedno s prikupljenom materijalnom pomoći, pripremiti 
paketi za socijalno ugrožene osobe. 

 
b) Odluka o zakupu parkirnih mjesta s tvrtkom E+DMT d.o.o. 

Zakup 2 (dva) parkirna mjesta u garaži Esseker centra u Osijeku od tvrtke E+ DMT d.o.o, iz 
Osijeka za potrebe parkiranja službenih vozila GDCK Osijek. Godišnja zakupnina za 
zakupljena parkirna mjesta iznosi 5.900,00  kn + PDV za razdoblje od 2. listopada 2021. do 1. 
listopada 2022. godine. 

 
c) Odluka o prijevremenoj otplati kredita za projekt „Zajedno za društvo jednakih 
mogućnosti II“ 

Prijevremena otplata kredita odobrava se s ciljem smanjenja troškova kamata za kredit koje 
subvencionira Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, a kredit će se otplatiti iz financijskih 
sredstava od prodaje Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu. Sredstva uplaćena za 
prijevremenu otplatu kredita bit će vraćena na račun za redovno poslovanje GDCK Osijek po 
odobrenju završnog izvješća projekta i po uplati Ugovornog tijela, a prema Ugovoru s 
Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za provedbu projekta  
„Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III. 
 

 
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 sljedeće službeno vozilo: DACIA SANDERO (OS 593 OI) 5,0 – 7,8 L/100 km za 
benzin 
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e) Odluka o postupku prisilne naplate  
Na temelju članka 4. točka 8. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija (NN 121/14)  pokreće se postupak prisilne naplate za programe Škola u prirodi i 
Škola u prirodi i obuka neplivača za sljedeće dužnike prema tablici u prilogu. 

 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon 
pojedinačnog glasanja za svaku predloženu odluku, sve odluke usvojene su jednoglasno (9 
glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  
Odluke su u prilogu. 

 
 
Ad 11. 

Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim 
odlukama Ravnatelja između dvije sjednice: 
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji informira Odbor o odlukama koje je donio između dvije 
sjednice sukladno članku 32. stavku 1. Statuta GDCK Osijek te ističe kako su članovi Odbora 
dobili uz materijale i ove Odluke Ravnatelja: 

a) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 
Hrvatske kulturne zajednice  

b) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 
udruge STATUS M  

c) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 
udruge za primicanje kulture plesa i plesnog stvaralaštva sjaj - SHINE 

d) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 
Hrvatskog Crvenog križa  

e) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za članove 
udruge „Moje dijete“ 

 
Informacija je primljena na znanje i prihvaćena. 
 
Ad 12. 
Predsjednik otvara dvanaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi. 

 
Kako nije bilo pitanja i prijedloga,  Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 18,10 sati. 
 
 
 
Zapisničar:      Predsjednik: 

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

       


