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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: 1012/2021 
Osijek, 27. listopada 2021. godine 
 
 

ZAPISNIK 
s 4. sjednice Odbora održane 27. listopada 2021. godine 

održane u prostorijama GDCK Osijek s početkom u 16.00 sati 

 
 
Prisutni članovi Odbora: 
 

1. Aleksandar Včev 
2. Mia Csicska  
3. Marko Đukić 
4. Drago Stojaković 
5. Silvestar Vrček  
6. Krešimir Klaić 
7. Đurđica Radić 
8. Goran Đapić  

 
 

Odsutni članovi Odbora: 
1. Mijo Žemberi  
2. Azra Stašćik  
3. Siniša Kresović 

 
Ostali prisutni:  

- 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 pita ima li tko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. Kako 
nitko nije imao prijedlog za dopunu Dnevnog reda, 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 3. sjednice Odbora GDCK Osijek 
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek 
3. Informacija o projektima  
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4. Informacija o primopredaji objekta „Vila Mikica“ u Splitu 
5. Donošenje Odluke o izboru kandidata za ravnatelja/icu GDCK Osijek za mandatno 

razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. 
6. Donošenje Odluke o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama  
7. Donošenje Odluke o korištenju sredstava računa za redovno poslovanje GDCK Osijek 

za plaćanje obveza za provedbu projekata 
8. Donošenje Odluke o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta Zajedno za društvo 

jednakih mogućnosti II 
9. Odluka o nabavi dugotrajne imovine u okviru projekta „Za život u zajednici“ 
10. Odluka o sklapanju Ugovora o pripremi toplih obroka za korisnike socijalnih programa 

GDCK Slatina 
11. Donošenje financijskih odluka; 

a) Odluka o zatvaranju računa otvorenog za provedbu 49. sabirne akcije „Solidarnost na 
djelu 2021“ 
b) Odluka o otvaranju računa za provedbu projekta „Za život u zajednici“ i zatvaranju 
po završetku projekta 

12. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice; 
a) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova Hrvatskog Crvenog križa 
b) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova Hrvatske vatrogasne 

zajednice Osječko-baranjske županije, Vatrogasne zajednice Baranja 
c) Odluka o izboru Werkmann d.o.o. za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu 
d) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) za potrebe TEC treninga 

„Vrednovanje na sredini aktivnosti za ESS suradnike“ koje provodi Agencija za 
mobilnost i programe EU 

e) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova Saveza Rusina Republike 
Hrvatske u Centru za edukaciju          

13. Pitanja i prijedlozi 
 
 
Ad 1.  

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 3. 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 v.d. ravnateljici Martini Hećimović koja napominje da je između dvije 
sjednice odrađeno 156 aktivnosti. Posebno ističe: podjelu Podravkinih paketa na terenu u sklopu 
projekta FEAD 3, sortiranje, slaganje i podjelu rabljene odjeće u okviru rada Socijalnog servisa, 
obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći, volontiranje s osobama na potresom pogođenom 
području, sudjelovanje na 3. konferenciji inicijative velikih gradova Zagreb, Split, Rijeka i 
Osijek „Utjecaj epidemije COVID 19 na siromaštvo“, 6. baranjski Ferivi polumaraton, održane 
svečanosti dodjele priznanja povodom Dana dobrovoljnih davatelja u RH za 2020. i 2021. 
godinu, natjecanje spasilačkih klubova i obilježavanje 25. godina Službe spašavanja na vodi i 
ekološke zaštite priobalja, kampanju „Jedan razred – jedan paket“, sudjelovanje na treningu 
Osnovne jedinice interventnih timova HCK, pomoć u provedbi masovnog cijepljenja, dežurstvo 
na kvalifikacijskoj utakmici za SP Katar 2022. Hrvatska – Slovačka, pokaznu vježbu snaga 
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civilne zaštite Osječko-baranjske županije Dunav 2021., 16. hrv. savjetovanje o obuci neplivača 
te obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja u RH održavanjem akcije u Medicinskoj školi.  
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 otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o projektima GDCK Osijek 
Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Martini Hećimović koja informira članove Odbora o 
projektima GDCK Osijek. Ističe status prijavljenih projekata: Unapređivanje infrastrukture za 
pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza 
te Prevencija padova u trećoj životnoj dobi, obrazlaže i projekte koji su u tijeku i one koji 
završavaju te posebno napominje projekt Za život u zajednici koji je odobren 11. listopada 
2021. godine i koji predstavlja širenje usluge pripreme i dostave toplih obroka na općine na 
području djelovanja GDCK Osijek (Čepin, Antunovac, Ernestinovo i Vladislavci). 
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je informaciju stavio 
na glasanje te je ista jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  
Informacija o projektima GDCK Osijek je u prilogu. 
 

Ad 4.  

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o primopredaji objekta „Vila 
Mikica“ u Splitu. 
Predsjednik riječ daje v.d. Ravnateljici koja informira članove Odbora o tome kako je 
primopredaja objekta prošla u najboljem redu i uz poštivanje svih odredbi Ugovora o 
kupoprodaji i sukladno Odluci Odbora s prošle sjednice o načinu postupanja s osnovnim 
sredstvima i sitnim inventarom Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a vezano uz 
Odluku Skupštine GDCK Osijek o prodaji. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o informaciji, Predsjednik je informaciju 
stavio na glasanje te je ista jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). 
Informacija u prilogu. 

 

Ad 5. 
Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru kandidata za 
ravnatelja/icu GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. 
Predsjednik Aleksandar Včev objašnjava kako je temeljem provedenog natječajnog postupka za 
izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa 
Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine koje je 
povjereno Povjerenstvu za izbor ravnatelja/ice, koje je u ime Odbora provelo Natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek, 
utvrdilo da jedina prijavljena kandidatkinja, Martina Hećimović, udovoljava svim formalnim 
uvjetima Natječaja te da je uz Molbu/prijavu priložila svu potrebnu dokumentaciju, da ima 
potrebna znanja i vještine za obavljanje funkcije ravnatelja/ice GDCK Osijek. 
Sukladno članku 8. točka 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa ističe 
kako će se Povjerenstvu za ravnatelje Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa podnijeti 
potrebna dokumentacija radi davanja prethodne suglasnosti Glavnog odbora Hrvatskog 
Crvenog križa.za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Osijek. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).   
Odluka o izboru kandidata za ravnatelja/icu GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 
2022. do 31. prosinca 2025 je u prilogu. 
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Ad 6.  

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o imenovanju odgovorne 
osobe za rad s opasnim kemikalijama. 
Aleksandar Včev riječ daje v.d. Ravnateljici koja predlaže da se radnica Marlena Brstilo-
Čičković, zaposlena na radnom mjestu upravitelj Centra za edukaciju u Orahovici imenuje 
odgovornom osobom za rad s opasnim kemikalijama te će sukladno zakonskim propisima biti 
odgovorna osoba za rad s kemikalijama i obavljat će poslove nadzora rada s kemikalijama, 
upozoravati na mjere zaštite, pratiti, provoditi i usklađivati radne procese. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama je u prilogu.  

Ad 7.  

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o korištenju sredstava 
računa za redovno poslovanje GDCK Osijek za plaćanje obveza za provedbu projekata. 
Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja pojašnjava da je s ciljem nesmetane provedbe 
aktivnosti projekata za koje GDCK Osijek ima otvorene račune za posebne namjene potrebno 
odobriti plaćanje obveza za provedbu projekata iz sredstava računa za redovno poslovanje 
GDCK Osijek, ukoliko na računima za posebne namjene nema dostatnih sredstava.  
Prilikom plaćanja navedenih obveza sredstvima s računa redovnog poslovanja GDCK Osijek 
mora se strogo voditi računa da se ne ugrozi redovno poslovanje GDCK Osijek.  
Po odobrenju Zahtjeva za nadoknadu sredstava ili Završnog izvješća svakog projekta te 
izvršene uplate sredstava od strane Ugovornog tijela na račun GDCK Osijek otvorenog za 
potrebe provedbe projekata, potrebno je izvršiti prijenos sredstava koja su korištena za 
podmirenje obveza na  račun za redovno poslovanje GDCK Osijek. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  
Odluka o korištenju sredstava računa za redovno poslovanje GDCK Osijek za plaćanje obveza 
za provedbu projekata je u prilogu. 

Ad 8.  

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o darovanju opreme 
nabavljene u okviru projekta Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II 
Predsjednik riječ daje v.d. Ravnateljici koja objašnjava da je GDCK Osijek u sklopu projekta 
„Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ odobrenog od strane Ministarstva rada, 
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu Fonda europske pomoći za 
najpotrebitije (FEAD) u trajanju od 12 mjeseci (5. listopad 2020. – 4. listopad 2021.) nabavilo 
opremu za partnerska društva u svrhu operativne provedbe projekta te ju temeljem članka 8. 
Vlasništvo i trajnost projekta, Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 02. 
prenosi u vlasništvo projektnih Partnera koji su istu tijekom provedbe imali na korištenje.  
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  
Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta Zajedno za društvo jednakih 
mogućnosti II  je u prilogu. 
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Ad 9.  
Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Odluka o nabavi dugotrajne imovine u okviru 
projekta „Za život u zajednici“. 
Predsjednik riječ daje v.d. Ravnateljici koja ističe da je dana 11. listopada 2021. godine GDCK 
Osijek potpisalo s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ugovor za projekt „Za život u zajednici“ u iznosu od 
1.659.928,84 kn i trajanju od 24 mjeseca. Cilj je projekta pridonijeti razvoju mreže 
izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici, uravnoteženom regionalnom razvoju i 
ujednačavanju dostupnosti/neprekidnosti pružanja usluga jačanjem kapaciteta za širenje 
izvaninstitucionalne socijalne usluge pomoć u kući priprema i dostava toplih obroka i razvojem 
volonterskog programa za starije te na taj način direktno doprinijeti poticanju prijelaza s 
institucionalnih socijalnih usluga na usluge u zajednici i održivosti procesa 
deinstitucionalizacije. Projektom je planirana nabava dugotrajne imovine (vozilo, oprema za 
kuhinju) i namirnica za pripremu obroka u maksimalnom iznosu do 474.265,38 Kn. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te ista nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 
suzdržanih).  
Odluka o nabavi dugotrajne imovine u okviru projekta „Za život u zajednici“ je u prilogu. 

 
Ad 10.  

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Odluka o sklapanju Ugovora o pripremi toplih 
obroka za korisnike socijalnih programa GDCK Slatina 
Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja ističe kako će se nakon sklapanja Ugovora o 
pripremi toplih obroka s GDCK Slatina, iz socijalnih, zdravstvenih i drugih sličnih razloga 
sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, koristiti kapaciteti kuhinje 
Centra za edukaciju u Orahovici, što bi trebalo stabilizirati poslovanje Centra. 
Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je 
Odluku stavio na glasanje te je ista nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 
protiv, 0 suzdržanih).  
Odluka o sklapanju Ugovora o pripremi toplih obroka za korisnike socijalnih programa GDCK 
Slatina je u prilogu. 

Ad 11.  
Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda:  Donošenje financijskih odluka. 
Predsjednik riječ daje v.d. Ravnateljici koji napominje da sukladno prijedlozima odluka koje su 
članovi Odbora unaprijed dobili uz poziv, predlaže donošenje sljedećih odluka te obrazlaže 
svaku odluku pojedinačno.  
a) Odluka o zatvaranju računa otvorenog za provedbu 49. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 
2021“ 
S obzirom da je 30. studenog 2021. godine planiran završetak aktivnosti u provedbi 
humanitarne akcije „Solidarnost na djelu 2021“ potrebno je zatvariti račun za posebne namjene 
HR2923600001502973041 otvoren kod Zagrebačke banke za provođenje akcije. 
 
b) Odluka o otvaranju računa za provedbu projekta „Za život u zajednici“ i zatvaranju po 
završetku projekta 
Otvaranje računa za provedbu projekta „Za život u zajednici“ odobren od Ministarstva rada, 
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu 1.659.928,84 kn sa svrhom poticanja 
prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge u zajednici – dostava toplih obroka u 
općinama Čepin, Antunovac, Ernestinovo i Vladislavci, opremanje kuhinje GDCK Osijek i nabava 
dostavnog vozila. 
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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 12. 
Predsjednik otvara dvanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim 
odlukama Ravnatelja između dvije sjednice: 
Predsjednik riječ daje v.d. 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 v.d. Ravnateljice: 

a) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova Hrvatskog Crvenog križa 
b) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova Hrvatske vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije, Vatrogasne zajednice Baranja 
c) Odluka o izboru Werkmann d.o.o. za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu 
d) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) za potrebe TEC treninga „Vrednovanje na 

sredini aktivnosti za ESS suradnike“ koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU 
e) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova Saveza Rusina Republike Hrvatske 

u Centru za edukaciju          
 
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 16,45 sati. 
 
 
 
Zapisničar:      Predsjednik: 

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

       


