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ZAPISNIK 
sa 6. sjednice Odbora održane 19. siječnja 2022. godine  

u prostorijama GDCK Osijek 

s početkom u 16,00 sati 
 

 

 

Prisutni članovi Odbora: 

 

1. Aleksandar Včev 

2. Drago Stojaković 

3. Silvestar Vrček  

4. Đurđica Radić 

5. Goran Đapić  

6. Siniša Kresović 

7. Marko Đukić 

 

 

Odsutni članovi Odbora: 

1. Mia Csicska 

2. Krešimir Klaić 

3. Azra Staščik  

4. Mijo Žemberi  

 

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 predlaže izmjene i nadopune Dnevnog reda na način da 

se dodaje točka 6.) Odluka o izmjeni odluke o nabavi dugotrajne imovine. Točka 6) Pitanja i 

prijedlozi postaje točka 7.) Dnevnog reda. Predsjednik daje riječ Ravnateljici koja 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 (7 glasova 

za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako slijedi: 



  

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Odbora GDCK Osijek 

2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek 

3. Informacija o sklapanju Ugovora o pripremi toplih obroka za korisnike socijalnih 

programa GDCK Našice 

4. Donošenje Odluke o usvajanju i cijeni programa Škole u prirodi u Centru za edukaciju u 

Orahovici 

5. Donošenje Odluke o tekućem održavanju opreme na zgradi Ham u Centru za edukaciju u 

Orahovici 

6. Odluka o izmjeni odluke o nabavi dugotrajne imovine  

7. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Ad 1.  

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 5. 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 (7 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 posebno ističe sljedeće aktivnosti: 

dodjelu Povelje humanosti Osječko-baranjske županije stostrukim davateljima krvi, održavanje 

konferencije projekta OsnaŽENA II, sudjelovanje na Novogodišnjoj utrci Grada Osijeka kroz 

podjelu čaja te dežurstvo prve pomoći, nastavak aktivnosti Socijalnog servisa kroz sortiranje, 

slaganje i podjelu rabljene odjeće i obuće, provođenje akcija davanja krvi u aktivima HEP, 

Vodovod i Ernestinovo. 

 

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

stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika. 

Ad 3.  

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o sklapanju 

Ugovora o pripremi toplih obroka za korisnike socijalnih programa GDCK Našice. 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja ističe kako će GDCK Osijek sklopiti Ugovor o 

pripremi toplih obroka s GDCK Našice sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o Hrvatskom 

Crvenom križu, što će pomoći u korištenju kapaciteta kuhinje Centra za edukaciju u Orahovici i 

što bi trebalo stabilizirati poslovanje Centra. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj informaciji, Predsjednik je 

točku stavio na glasanje te je ista nakon glasanja jednoglasno prihvaćena (7 glasova za, 0 protiv, 

0 suzdržanih).  

 

 



  

Ad 4. 

 

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju i cijeni programa 

Škole u prirodi u Centru za edukaciju u Orahovici 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja ističe da je s obzirom na Smjernice za izvođenje 

višednevne izvanučioničke nastave vezane uz pandemiju COVID-19 koje su propisali Hrvatski 

zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, program Škole u prirodi nužno 

skratiti na maksimalno 4 dana, odnosno 3 noćenja. Ravnateljica stoga predlaže donošenje novog 

programa i cijene. Program Škola u prirodi u Centru za edukaciju u Orahovici koji su svi članovi 

Odbora dobili uz materijale iznosi 800,00 (osamsto) kuna. 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je Odluku 

o usvajanju i cijeni programa Škole u prirodi u Centru za edukaciju u Orahovici stavio na glasanje 

te je ista nakon glasanja jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

 

Odluka o usvajanju i cijeni programa Škole u prirodi u Centru za edukaciju u Orahovici je u 

prilogu. 

 

Program Škole u prirodi u Centru za edukaciju u Orahovici je u prilogu. 

 

Ad 5. 

 

Predsjednik Aleksandar Včev otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o tekućem 

održavanju opreme na zgradi Ham u Centru za edukaciju u Orahovici 

 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava da je zbog nastalog kvara i dotrajalosti opreme  

potreban popravak na opremi u zgradi Ham, koji uključuje kotao za grijanje i dio bazenske tehnike te 

druge nužne popravke, u najvišem iznosu do 150.000 kuna, sukladno procjenama troškova iz 

pristiglih ponuda. Za nastali kvar izvršit će se i prijava štete osiguravajućem društvu prema policama 

osiguranja. Ako osiguravajuće društvo ne prizna ili prizna dio nastalih troškova popravka, predlaže se 

da se eventualna nastala razlika iznosa podmiri iz financijskih sredstava od prodaje Dječjeg 

odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a sukladno Odluci Skupštine GDCK Osijeku o prodaji Dječjeg 

odmarališta u Splitu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je Odluku o 

tekućem održavanju opreme na zgradi Ham u Centru za edukaciju u Orahovici stavio na glasanje te 

je ista nakon glasanja jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

 

Odluka o tekućem održavanju opreme na zgradi Ham u Centru za edukaciju u Orahovici je u 

prilogu. 

 

 

Ad 6.  

 

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Odluka o izmjeni odluke o nabavi dugotrajne 

imovine. 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja objašnjava da će se zbog potrebe zanavljanja opreme te 

povećanja kapaciteta i kvalitete pripreme obroka, sukladno prethodno donesenoj Odluci, nabaviti 

planirana dugotrajna imovina (kuhinjski uređaji) za potrebe Pučke kuhinje GDCK Osijek i kuhinje 



  

u Centru za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici, ali je potrebno planirani maksimalni iznos za 

nabavu navedene opreme povećati sa 150.000,00 na 250.000,00 kuna te je stoga potrebno izmijeniti 

Odluku o nabavi dugotrajne imovine donesene na 5. sjednici Odbora GDCK Osijek 21. prosinca 

2021. godine. Pojašnjava kako su zbog poremećaja na tržištu cijene roba značajno porasle od 

razdoblja prikupljanja ponuda kroz istraživanje tržišta te je zbog toga potrebno povećati iznos. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je Odluku o 

izmjeni odluke o nabavi dugotrajne imovine stavio na glasanje te je ista nakon glasanja jednoglasno 

usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).  

 

Odluka o izmjeni odluke o nabavi dugotrajne imovine je u prilogu. 

 

 

Ad  7. 

 

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi. 

 

Kako nije bilo pitanja i prijedloga,  Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 16,40 sati. 

 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik: 

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

       


