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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: 712-1/2022 

Osijek, 29. lipnja 2022. godine 

 

 

ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Odbora održane 29. lipnja 2022. godine  

u prostorijama GDCK Osijek, 

s početkom u 15,30 sati 
 

 

 

Prisutni članovi Odbora: 

1. Aleksandar Včev 

2. Silvestar Vrček  

3. Marko Đukić 

4. Krešimir Klaić 

5. Azra Staščik 

6. Mia Csicska 

7. Goran Đapić  

8. Drago Stojaković 

 

 

 

Odsutni članovi Odbora: 

1. Đurđica Radić  

2. Mijo Žemberi  

3. Siniša Kresović 

 

Ostali prisutni:  

- Martina Hećimović, Denis Ćosić i Ana Mutnjaković (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 nadopunu Dnevnog reda na način da se dodaje 

točka 10. g) Odluka o otpisu potraživanja. 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 slijedi: 

 



  

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Odbora GDCK Osijek 

2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek 

3. Informacija o poslovanju GDCK Osijek 

4. Informacija o brisanju tvrtke CDP d.o.o. iz registra Trgovačkog suda u Osijeku 

5. Informacija o sklapanju ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU 

6. Informacija o Revizijskom uvidu u godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu 

7. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu 

8. Donošenje Odluke o boravku predstavnika iz suradnih organizacija Crvenog križa na 19. 

Ljetnoj školi mladih DCK Osječko-baranjske županije 

9. Odluka o poduzimanju pripremnih radnji za kupovinu nekretnine 

10. Donošenje financijskih odluka: 

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

b) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u iznosu od 190,00 kuna po danu, po osobi za djecu 

i voditelje iz 13. okruga Grada Budimpešte, Mađarska  

c) Odluka o kupovini traktorske kosilice 

d) Odluka o cijeni za evidenciju doniranih medicinskih pomagala 

e) Odluka o otvaranju podračuna za provedbu 50. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 

2022“ 

f) Odluka o pokretanju postupka prisilne naplate 

g) Odluka o otpisu potraživanja 

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

 a) Odluka o nabavi ekspanzione posude 

 b) Odluka o nabavi računala i pisača 

 c) Odluka o normativu potrošnje goriva za vozilo RENAULT EXPRESS VAN 

 OS923-OR 

 d) Odluka o otvaranju podračuna u Zagrebačkoj banci  za potrebe provedbe projekta 

 „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ – FEAD faza IV i da je donesen plan 

 nabave 

 e) Odluka o iznosu zakupa za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 

 f) Odluka o nabavi vrata 

 g) Odluka o cijeni smještaja prema zamolbi Grada Orahovice 

 h) Odluka o zahvatu na održavanju u Centru za edukaciju 

 i) Odluka o nabavi računala 

 

 

 

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 439 aktivnosti. Posebno ističe: aktivnosti oko prihvata izbjeglica iz Ukrajine u 

Prihvatnom centru Jug Osijek, sortiranje, slaganje i podjela rabljene odjeće i obuće kroz 



  

Socijalni servis GDCK Osijek, održavanje edukacija prve pomoći, dobrovoljno davanje krvi, 

održavanje vježbi unutar sustava Civilne zaštite, svečanost dodijele priznanja stostrukim 

dobrovoljnim davateljima krvi, dežurstvo ekipa prve pomoći na ispraćaju maturanata i na Dobro 

world Cup-u te potpisivanje Ugovora o (Su)financiranju zapošljavanja u javnom radu i ugovora 

za projekt FEAD. 

 

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: Informacija o poslovanju GDCK 

Osijek. 

Predsjednik daje riječ Ravnateljici koja informira članove Odbora o poslovanju GDCK Osijek s 

posebnim naglaskom na poduzete radnje radi stabilizacije poslovanja u Centru za edukaciju u 

Orahovici, djelovanje u kriznoj situaciji kroz pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine, obustavi 

projekta Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III, problematici javne nabave i mogućnosti 

korekcije u okviru provedenih FEAD projekata.   

Materijal sa pojašnjenjem navedenog članovi Odbora dobili su  uz ostale materijale. 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Marko Đukić i Denis Ćosić. S obzirom 

da se više nitko nije javio za riječ, informacija je stavljena na glasanje te je jednoglasno 

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

Informacija o poslovanju GDCK Osijek je u prilogu. 

 

Ad 4. 

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o brisanju tvrtke CDP d.o.o. iz registra 

Trgovačkog suda u Osijeku. 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja nakon uvoda prepušta riječ Denisu Ćosiću da 

informira članove o poduzetim radnjama za brisanje tvrtke CDP d.o.o. iz registra Trgovačkog suda 

u Osijeku. Kako je već na prethodnim sjednicama bilo riječi o likvidaciji tvrtke CDP d.o.o nije bilo 

potrebno dodano pojašnjavanje.  

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, informacija je stavljena 

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

 

Ad 5. 

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Informacija o sklapanju ugovora s Agencijom za 

mobilnost i programe EU. 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja informira članove odbora da se GDCK Osijek 5. 

travnja 2022. godine prijavilo se na javni poziv na dostavljanje ponuda za  pružanje Usluga 

smještaja, prehrane i najma dvorane za potrebe Europskih snaga solidarnosti (ciklus 

osposobljavanja i vrednovanja ESS sudionika i organizacija) (Grupe 1. do 3.) te je odabrano na 

predmetnom natječaju slijedom čega je potpisalo sljedeće ugovore:  

- Ugovor o pružanju usluga smještaja, prehrane i najma dvorane za potrebe Europskih snaga 

solidarnosti (ciklus osposobljavanja i vrednovanja ESS sudionika i organizacija)  

Grupa 1. Usluge smještaja , prehrane i najma dvorane - Osposobljavanje po dolasku za 

sudionike u okviru programa Europske snage solidarnosti od 29. travnja 2022. godine  

UKUPNO: 8 termina (05/22-03/23) u Centru za edukaciju u Orahovici. Vrijednost Ugovora 

288.320,00 kn 
- Ugovor o pružanju usluga smještaja, prehrane i najma dvorane za potrebe Europskih snaga 

solidarnosti (ciklus osposobljavanja i vrednovanja ESS sudionika i organizacija)  



  

Grupa 3. Usluge smještaja , prehrane i najma dvorane - Osposobljavanje za organizacije 

s Oznakom kvalitete u okviru programa Europske snage solidarnosti od 29. travnja 2022. 

1 termin 04.-07. listopada 2022. Vrijednost Ugovora 30.160,00 kn 

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, informacija je stavljena 

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

Informacija o sklapanju ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU je u prilogu. 

 

Ad 6.  

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda:  Informacija o Revizijskom uvidu u godišnje 

financijske izvještaje za 2021. godinu. 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja informira provedenom Revizorskom uvidu u 

godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu te naglašava kako je revizor naveo da je poslovanje 

GDCK Osijek u skladu sa zakonima i da nema primjedbi. 

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, informacija je stavljena 

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

 

Ad 7.  

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda:  Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za 

obavljanje poslova revizije za 2022. godinu. 

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović koja pojašnjava kako je temeljem članka 32. točka 2. 

Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) za 

2022. godinu, a prema usvojenom Financijskom izvještaju za 2021. godinu potrebno sklopiti 

Ugovora za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu s ovlaštenim revizorom. Ugovor se 

treba sklopiti najkasnije do 30. rujna 2022. godine, a odlučiti će se o izboru revizora na temelju 

najpovoljnije ponude. 

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

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

Odluke o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu je u prilogu. 

 

 

Ad 8. 

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda:  Donošenje Odluke o boravku predstavnika iz 

suradnih organizacija Crvenog križa na 19. Ljetnoj školi mladih DCK Osječko-baranjske županije. 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja objašnjava da se radi o boravku (smještaj i prehrana) 

predstavnika suradnih organizacija GDCK Osijek na 19. Ljetnoj školi mladih Društva Crvenog 

križa Osječko-baranjske županije u Orahovici koja će se održati od 21. do 31. kolovoza 2022. 

godine u Centru za edukaciju u Orahovici u cilju razmjene iskustava, razvijanja programa Crvenog 

križa te međunarodne i tuzemne suradnje društava Crvenog križ, a to su po 2 predstavnika iz: 

Crvenog križa Novi Sad, Sombor i Tuzla. 

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom 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 boravku predstavnika iz suradnih organizacija Crvenog križa na 19. Ljetnoj školi 

mladih DCK Osječko-baranjske županije je u prilogu. 

  

Ad 9. 

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Odluka o poduzimanju pripremnih radnji za 

kupovinu nekretnine. 

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja obrazlaže da je sukladno zaključcima Povjerenstva 

za imovinu GDCK Osijek koji su doneseni na 2. sjednici Povjerenstva za imovinu održanoj 

dana 8. lipnja 2022. godine predlaže poduzimanje pripremnih radnji radi kupovine 

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 Čepina, OIB: 



  

26935620735. O poduzetim radnjama Ravnateljica će informirati Odbor na sljedećoj sjednici 

Odbora GDCK Osijek.  

Predlaže također da se sve potrebne radnje provedu na temelju pravnih savjeta Odvjetničkog 

društva Burić & Mišljenović Dasović s kojim GDCK Osijek ima potpisan Ugovor o 

pružanju pravne pomoći i zastupanju, a troškovi poduzimanja pripremnih radnji podmire 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. S obzirom 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 kupovinu nekretnine je u prilogu. 

 

Ad 10. 

Predsjednik otvara desetu 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 normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek RENAULT 

EXPRESS VAN Furgon Blue dCi 75, OS 923 OR, 5.1 L/100 km za dizel  

b) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u iznosu od 190,00 kuna po danu, po osobi za 

djecu i voditelje iz 13. okruga Grada Budimpešte, Mađarska u Centru za edukaciju u 

Orahovici 

c) Odluka o kupovini traktorske kosilice za potrebe Centra za edukaciju u Orahovici, a 

prema Ponudi tvrtke AGRO-HONOR d.o.o. br. 2022-000601, ukupne vrijednosti 

42.631,25 kuna. 

d) Odluka o cijeni za evidenciju doniranih medicinskih pomagala od fizičkih i pravnih 

osoba kako slijedi: stolica za nuždu 40,00 kn/kom, štake 20,00 kn/kom, hodalica, 

rolator 30,00 kn/kom, kolica za osobe s invaliditetom 50,00 kn/kom i krevet 

1.000,00 kn/kom 

e) Odluka o otvaranju i zatvaranju podračuna za provedbu 50. sabirne akcije 

„Solidarnost na djelu 2022“. Cilj humanitarne akcije „Solidarnost na djelu 2022.“ je 

podmirivanje osnovnih potreba socijalno najugroženijih skupina sa svrhom 

ublažavanja siromaštva i socijalne isključenosti. Humanitarnu akciju Hrvatskog 

Crvenog križa „Solidarnost na djelu 2022.“, GDCK Osijek provodit će u razdoblju 

od 8. listopada do 7. studenog 2022. godine.  

f) Odluka o pokretanju postupka prisilne naplate na temelju članka 4. točka 8. Zakona 

o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za dužnike. 

Popis u prilogu Odluke. 

g) Odluka o otpisu potraživanja za program Škola u prirodi za dužnike prema 

prijedlogu Odvjetničkog društva Burić & Mišljenović Dasović s obzirom da je kod 

dužnika nastupila zastara potraživanja te bi eventualno pokretanje sudskih 

postupka predstavljalo svojevrstan rizik isticanja zastare od strane dužnika. 

 

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 11. 

Predsjednik otvara jedanaestu 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 nabavi ekspanzione posude 

 b) Odluka o nabavi računala i pisača 

 c) Odluka o normativu potrošnje goriva za vozilo RENAULT EXPRESS VAN 

 OS923-OR 

 d) Odluka o otvaranju podračuna u Zagrebačkoj banci  za potrebe provedbe projekta 

 „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ – FEAD faza IV i da je donesen plan 

 nabave 

 e) Odluka o iznosu zakupa za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 

 f) Odluka o nabavi vrata 

 g) Odluka o cijeni smještaja prema zamolbi Grada Orahovice 

 h) Odluka o zahvatu na održavanju u Centru za edukaciju 

 i) Odluka o nabavi računala 

 

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 16,20 sati. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik: 

Ana Mutnjaković      prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.  

      


