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Hrvatski Crveni križ 
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije 
Europska avenija 10 
31000 Osijek  
 
Broj: 653-1/2021 
Datum: 22. prosinca 2021. godine 
 

ZAPISNIK 
s 5. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa  

Osječko-baranjske županije 6. saziva, održane 22. prosinca 2021. godine u 10,00 sati 
 u prostorijama Male vijećnice Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4  

 
 

Konstatira se da se članovima Odbora DCK Osječko-baranjske županije kao i ostalim 
prisutnima,  zbog epidemioloških mjera zaštite protiv COVID-19 na ulazu u prostoriju Male 
vijećnice mjeri temperatura (lista izmjerenih temperatura zastupnika nalazi se u prilogu ovog 
zapisnika) te se sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja 
dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, 
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika 
trgovačkih društava i ustanova koja je stupila na snagu 16. studenog 2021. godine od zastupnika 
traži na uvid EU digitalna COVID potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, 
preboljenju, ili testiranju.  

 
PRISUTNI ČLANOVI:   
 

1. Damir Mendler (GDCK Beli Manastir), 
2. Ivan Hodak (ODCK Darda), 
3. Ivan Petriševac (GDCK Donji Miholjac), 
4. Đuro Brataljenović (GDCK Đakovo) 
5. Igor Feldi, (GDCK Našice), 
6. Marko Đukić (Predsjednik DCK Osječko-baranjske županije), 
7. Sanja Habuda (GDCK Valpovo) 

 
Odsutni: Denis Ćosić (GDCK Osijek) te podpredsjednica Marina Samardžija (KBC Osijek, 
Klinički zavod za transfuzijsku medicinu) koja je ispričala izostanak.  
 
Ostali prisutni: Goran Latković (ravnatelj DCK Osječko-baranjske županije), Dora Janjić 
(zamjenica ravnatelja DCK Osječko-baranjske županije, zapisničar) i Martina Hećimović 
(ravnateljica GDCK Osijek).  

Prije početka sjednice konstatira se: 
 

 da je prisutno 7 (sedam) od 9 (devet) članova te se sjednica Odbora može održati;  
 da je sjednicu Odbora sazvao predsjednik DCK Osječko-baranjske županije, Marko 

Đukić, pisanim pozivom;  
 konstatira se da je stalni zapisničar Dora Janjić, zamjenica ravnatelja DCK Osječko-

baranjske županije, a u slučaju  njene odsutnosti birat će se drugi zapisničar u pravilu iz 
redova Stručne službe DCK Osječko-baranjske županije.   
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Sjednica započinje u 10:00 sati. 
 
 
 
 
Predsjednik predlaže sljedeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Odbora 6. saziva;  
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice;  
3. Razmatranje Izmjena i dopuna financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 
 2021. godinu s prijedlogom Skupštini za usvajanje; 
4. Razmatranje Plana rada DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu s 
 prijedlogom Skupštini za usvajanje;  
5. Razmatranje Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu s 
 prijedlogom Skupštini za usvajanje; 
6. Donošenje financijskih odluka;  
7. Pitanja i prijedlozi. 
 
Ovako predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen (7 glasova za, 0 glasova protiv, 0 
glasova suzdržanih). 

Sjednica  počinje po predloženim točkama.  

 
Ad. 1   
 
Predsjednik otvara 1. točku Dnevnog reda: „Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Odbora 6. 
saziva“; te napominje kako su svi članovi uz poziv za sjednicu dobili i Zapisnik s prethodne 
sjednice Odbora. Otvara se rasprava o Zapisniku. Kako se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik 
stavlja 1. točku Dnevnog reda na glasanje. Zapisnik s 4. sjednice Odbora 6. saziva se 
jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih). 
 
Ad. 2  
 
Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda: '' Informacija o aktivnostima između dvije sjednice“, 
te informira da su sve aktivnosti navedene u dokumentu koji su svi članovi prethodno primili 
e-mailom te daje riječ Ravnatelju koji iste obrazlaže. Ravnatelj dodaje da je s djelatnicom koja 
je bila zaposlena u DCK Osječko-baranjske županije za obavljanje poslova pomoćne radnice 
na poslovima održavanja opreme te pomoći u sortiranju i distribuciji donacija i humanitarne 
pomoći- poslovi financirani kroz mjeru javnog rada u programu za financiranje zapošljavanja 
u javnom radu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o radu na 
određeno vrijeme koji je istekao 30.11.2021. godine, zaključen novi Ugovor o radu na određeno 
vrijeme na 3 mjeseca, na nepuno radno vrijeme na 4 sata tjedno, radi povećanja opsega posla i 
potrebe za spremačicom koja bi čistila poslovni prostor.  

Kako rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nema, informacije su primljene na znanje.  
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Informacije o aktivnostima između 4. i 5. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 
nalaze se u prilogu ovog Zapisnika. 
 
 
 
 
Ad. 3 
 
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda: „Razmatranje Izmjena i dopuna financijskog plana 
DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu s prijedlogom Skupštini za usvajanje“; te 
daje riječ knjigovođi DCK Osječko-baranjske županije Kristini Grubeša koja ukratko izlaže i 
obrazlaže Izmjene i dopune financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021. 
godinu. Predsjednik zatim otvara raspravu. Nakon rasprave u kojoj je Ravnatelj dao dodatna 
pojašnjenja Predsjednik daje prijedlog  na glasanje.  
Nakon provedenog glasanja donesena je Odluka kojom se jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 
glasova protiv, 0 glasova suzdržanih) prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana DCK 
Osječko-baranjske županije za 2021. godinu te se isti upućuje se Skupštini na usvajanje. 

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021. 
godinu nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.  
Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika.  
 
Ad. 4 
 
Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda: „Razmatranje Plana rada DCK Osječko-baranjske 
županije za 2022. godinu s prijedlogom Skupštini za usvajanje“; te otvara raspravu u kojoj 
sudjeluje Ravnatelj, Predsjednik, Ivan Petriševac i Martina Hećimović.  
Nakon provedenog glasanja donesena je Odluka kojom se jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 
glasova protiv, 0 glasova suzdržanih) prijedlog Plana rada za 2022. godinu te se isti upućuje 
Skupštini na usvajanje.  

Prijedlog Plana rada za 2022. godinu nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.  
Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika.  
 
Ad. 5 
 
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda: „Razmatranje Financijskog plana DCK Osječko-
baranjske županije za 2022. godinu s prijedlogom Skupštini za usvajanje“; te daje riječ 
knjigovotkinji DCK Osječko-baranjske županije Kristini Grubeša koja ukratko izlaže i 
obrazlaže Financijski plan DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu. Predsjednik 
zatim otvara raspravu. Rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nema.  
 
Nakon provedenog glasanja donesena je Odluka kojom se jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 
glasova protiv, 0 glasova suzdržanih) prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu te se isti 
upućuje Skupštini na usvajanje.  

Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.  
Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika.  
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Ad. 6 
 
Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda: „Donošenje financijskih odluka“; te daje prijedlog 
da se ODCK Darda odobri namjenska donacija za ODCK Darda u iznosu od 35.000,00 kuna, a 
sukladno zaprimljenoj zamolbi za namjensku donaciju od strane ODCK Darda za iznos od 
35.000,00 kuna od dana 09.12.2021. godine pod Urbr. 641/2021, za prekogranični projekt koji 
je sklopljen u srpnju 2020. godine u sklopu programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. 
– 2020., kodni broj HUHR/1901/3.1.1/0023, naziv projekta „Exchanging experiences and 
knowledge about social work in segregates of Hungary and Croatia“ akronim projekta „Bright 
Social Minds“ u kojemu je Općinsko društvo Crvenog križa Darda vodeći partner s Hrvatske 
strane. Glavni cilj projekta je razmjena iskustava i znanja o socijalnom radu sa segregiranim 
osobama Mađarske i Hrvatske, istraživanje, razvoj i primjena zajedničke metodologije i znanja 
za učinkovit način poboljšanja života stanovništva koje živi u marginaliziranim društvima. 
Inicijativa za javljanje na natječaj i suradnju na ovom projektu došla je od Društva Crvenog 
križa Osječko-baranjske županije kao i davanje vodeće partnerske uloge Općinskom društvu 
Crvenog križa Darda. Također, Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ima i 
suradničku ulogu u ovom projektu. Na projektu je uposlena jedna osoba. Obzirom da je 
projektno razdoblje produženo za 4 mjeseca tražena sredstva potrebna su za trošak koji će 
nastati u narednom razdoblju, a to su troškovi vanjskog stručnjaka, troškovi plaće voditeljice 
projekta i trošak završne radionice.  
Predsjednik zatim predlaže da se u cilju realizacije ove namjenske donacije DCK Osječko-
baranjske županije zaključi Ugovor o namjenskoj donaciji DCK Darda kojim će se ugovoriti 
da će se: 
1. iznos donacije uplatiti na račun primatelja donacije koji se vodi kod Privredne banke Zagreb 
d.d. IBAN BR:HR6023400091100193228, u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o 
donaciji, da se  primatelj donacije obvezuje primljenu donaciju koristiti namjenski te davatelju 
donacije dostaviti dokaz o namjenskom trošenju doniranih sredstava, a slučaju manjeg utroška 
sredstava od doznačenih, da se primatelj donacije obvezuje razliku vratiti davatelju donacije. 
2. u slučaju da se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava primatelj donacije obvezati vratiti 
donaciju davatelju donacije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva davatelja donacije 
za povrat sredstava.   
 
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, nakon provedenog glasanja 
donesena je Odluka kojom se prijedlog jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 glasova protiv, 0 
glasova suzdržanih).  
 
Odluka i Zamolba za namjensku donaciju nalaze u prilogu Zapisnika.  
 
Predsjednik zatim daje riječ Ravnatelju koji predlaže da se donese Odluka da se koeficijent za 
obračun plaća za knjigovođu DCK Osječko-baranjske županije od 01.01.2022. godine 
promijeni na 2,14 s obzirom na činjenicu da je DCK Osječko-baranjske županije zadovoljan s 
radom knjigovođe te da će ista od 01.01.2022. godine raditi na puno radno vrijeme.   

 
Predsjednik zatim otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, nakon provedenog glasanja 
donesena je Odluka kojom se prijedlog jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 glasova protiv, 0 
glasova suzdržanih).  
 
Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika.  
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Ad.7 
 
Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda: „Pitanja i prijedlozi“. Pitanja i prijedloga nema.  
 
Predsjednik zaključuje sjednicu.  
 
Sjednica Odbora završila je u 10:40 sati. 
 
      Zapisničar:                     Predsjednik: 
     
 Dora Janjić, dipl.iur.                                              Marko Đukić, prof.  


