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Hrvatski Crveni križ 
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije 
Europska avenija 10 
31000 Osijek  
 
Broj: 654-2/2021 
Datum: 22. prosinca 2021. godine 
 

Zapisnik s 4. sjednice Skupštine 6. saziva 
Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije  

održane 22. prosinca 2021. godine  
u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4  

Konstatira se da se članovima Skupštine 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 ZASTUPNICI:    
 

1. Damir Mendler (GDCK Beli Manastir), 
2. Miroslav Kosanović (GDCK Beli Manastir), 
3. Đuro Brataljenović (GDCK Đakovo), 
4. Josip Barišić (GDCK Đakovo), 
5. Verica Kuharić Bučević (GDCK Đakovo), 
6. Igor Feldi, (GDCK Našice), 
7. Željko Božić (GDCK Našice), 
8. Martina Hećimović (GDCK Osijek), 
9. Marko Đukić (GDCK Osijek) 
10. Goran Latković (GDCK Osijek), 
11. Ivan Hodak (ODCK Darda), 
12. Senka Poslon (ODCK Darda), 
13. Ivan Petriševac (GDCK Donji Miholjac) 
14. Darko Bočkinac (GDCK Donji Miholjac), 
15. Sanja Habuda (GDCK Valpovo) 
16. Branko Dubrović (GDCK Valpovo) 

 
Odsutni: Marina Samardžija (KBC Osijek, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu) koja je  
ispričala izostanak.  
 
Ostali prisutni: Dora Janjić (zamjenica ravnatelja DCK Osječko-baranjske županije, zapisničar) 
i Kristina Grubeša (knjigovotkinja DCK Osječko-baranjske županije).  
 
Prije početka sjednice konstatira se: 
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• da je prisutno 16 (šesnaest) od 17 (sedamnaest) zastupnika te se sjednica Skupštine može 
 održati;  
• da je sjednicu Skupštine 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.   
  
Sjednica započinje u 10:40 sati. 
 
Predsjednik predlaže sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prestanak mandata zastupnika; verifikacija mandata zastupnika Skupštine i izbor člana 
Odbora DCK Osječko-baranjske županije;  

a. Informacija o prestanku mandata zastupnika Skupštine i Odbora DCK Osječko-
baranjske županije iz GDCK Osijek;  

b. Verifikacija mandata zastupnika Skupštine DCK Osječko-baranjske županije;  
c. Izbor kandidacijskog povjerenstva;  
d. Izbor člana Odbora DCK Osječko-baranjske županije;   

2. Usvajanje Zapisnika s 3. izvanredne (videokonferencijske) sjednice Skupštine; 
3. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 

2021. godinu;  
4. Donošenje Plana rada DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu;  
5. Donošenje Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu;  
6. Pitanja i prijedlozi.  

 

Ovako predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen (16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 
glasova suzdržanih). 

Sjednica  počinje po predloženim točkama. 

Ad.1  

Predsjednik otvara 1. točku Dnevnog reda: „Prestanak mandata zastupnika; verifikacija 
mandata zastupnika Skupštine i izbor člana Odbora DCK Osječko-baranjske županije“; 
prelazi na 1. a. podtočku: „Informacija o prestanku mandata zastupnika Skupštine i Odbora 
DCK Osječko-baranjske županije iz GDCK Osijek“; u kojoj informira da je zaprimljena Odluka 
Skupštine GDCK Osijek o izboru Martine Hećimović kao zastupnika u Skupštini DCK Osječko 
– baranjske županije za mandatno razdoblje 2021. – 2024.  godine ispred GDCK Osijek, 
donesena na sjednici dana 21. prosinca 2021. godine,  pod posl. br. 1201-3/2021, čime je 
zastupniku Denisu Ćosiću službeno prestao mandat.  
 
Informacija je primljena na znanje.  
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Predsjednik zatim prelazi na 1.b. podtočku. „Verifikacija mandata zastupnika Skupštine DCK 
Osječko-baranjske županije“; te predlaže da se donese Odluka kojom se verificira mandat 
zastupnika Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva za Martinu Hećimović, 
zastupnicu iz GDCK Osijek, čiji mandat počinje s danom donošenja Odluke i traje za mandatno 
razdoblje 2021.-2024. godine, Skupština GDCK Osijek na sjednici dana 21. prosinca 2021. 
godine,  pod posl. br. 1201-3/2021 donijela Odluku o izboru Martine Hećimović kao zastupnika 
u Skupštini DCK Osječko – baranjske županije za mandatno razdoblje 2021. – 2024.  godine 
ispred GDCK Osijek.  

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik stavlja 1.b. točku 
Dnevnog reda na glasanje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi Odluka o verifikaciji 
mandata zastupnika Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva za Martinu 
Hećimović (16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih). 
 
Predsjednik zatim otvara 1.c. podtočku: „Izbor kandidacijskog povjerenstva“; predlaže sastav 
Kandidacijskog povjerenstva: Ivan Hodak kao predsjednik,  Igor Feldi kao član i Damir 
Mendler kao član te pita ima li drugih prijedloga. Kako drugih prijedloga nema, predlaže da se 
zastupnici glasovanjem izjasne o danom prijedlogu. Predloženi sastav Kandidacijskog 
povjerenstva izabran je jednoglasno (16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih).  

Predsjednik poziva Kandidacijsko povjerenstvo da se povuku i da pripreme prijedloge. 

Predsjednik otvara 1.d. podtočku Dnevnog reda: „Izbor člana Odbora DCK Osječko-baranjske 
županije“; te poziva Predsjednika Kandidacijskog povjerenstva da podnese prijedloge.   

Predsjednik Kandidacijskog povjerenstva Ivan Hodak informira prisutne da Kandidacijsko 
povjerenstvo u sastavu: 
 
Ivan Hodak  – predsjednik  
Igor Feldi– član 
Damir Mendler– član 
 
za člana Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije 
predlaže da se izabere zastupnica Skupštine DCK Osječko-baranjske županije: Martina 
Hećimović.  

Predsjednik se zahvaljuje Kandidacijskom povjerenstvu na ovom prijedlogu i otvara raspravu.  
 
Kako se nitko ne javlja za raspravu, Predsjednik daje prijedlog Kandidacijskog povjerenstva na 
glasovanje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi Odluka o izboru Martine Hećimović 
za člana Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije 
(16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih). 

Predsjednik Marko Đukić čestita Martini Hećimović i zatvara ovu točku Dnevnog reda. 

Izvješće Kandidacijskog povjerenstva nalazi se u prilogu. 

Odluka se nalazi u prilogu. 

Ad.2 
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Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda: ''Usvajanje Zapisnika s 3. izvanredne 
(videokonferencijske) sjednice Skupštine“; te napominje kako su svi zastupnici uz poziv za 
sjednicu dobili i Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine.  Otvara se rasprava o Zapisniku. 
 
Kako se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik stavlja 2. točku Dnevnog reda na glasanje. Zapisnik 
s 3. izvanredne (videokonferencijske) sjednice Skupštine u cijelosti se jednoglasno usvaja  
(16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih). 
 
 
 
 
Ad 3.  
 
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda: „Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana 
DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu“; te otvara raspravu. Kako rasprave po ovoj 
točki Dnevnog reda nema, nakon provedenog glasanja donosi se Odluka kojom se jednoglasno 
usvajaju (16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih)  Izmjene i dopune Financijskog 
plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu  
 
Odluka se nalazi u prilogu.  
 
Izmjene i dopune financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu nalaze 
se u prilogu.  
 
Ad 4.  
 
Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda: „Donošenje Plana rada“; te otvara raspravu. 
Rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nema. Nakon provedenog glasanja donosi se Odluka 
kojom se jednoglasno usvaja (16 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih)  Plan rada 
za 2022. godinu.  
 
Odluka se nalazi u prilogu.  
 
Plan rada za 2022. godinu nalazi se u prilogu.  
 
Ad 5.  
 
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda: „Donošenje Financijskog plana DCK Osječko-
baranjske županije za 2022. godinu“; te otvara raspravu. Rasprave po ovoj točki Dnevnog reda 
nema.  
Nakon provedenog glasanja donosi se Odluka kojom se jednoglasno usvaja (16 glasova za, 0 
glasova protiv, 0 glasova suzdržanih) Financijski plan za 2022. godinu.  

Odluka se nalazi u prilogu.  
 
Financijskog plan za 2022. godinu nalazi se u prilogu.  
 
Ad.6 
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Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda: „Pitanja i prijedlozi“.  
 
Za riječ se javlja Đuro Brataljenović koji informira prisutne o pokrenutoj inicijativi GDCK 
Đakovo za gradnju nove kuhinje i skladišnog prostora u Đakovu, a koja je još u začetku. Za 
riječ se javlja Ivan Hodak koji ističe da su i u ODCK Dardi imali ideju i inicijativu za Centar 
za pružanje socijalnih usluga i novi poslovni prostor, no s obzirom da nisu dobili projekt za 
navedeno isto je ostalo još samo u inicijativi. Za riječ se javlja Branko Dubrović koji uz sve 
hvale vrijedne projekte smatra da bi se trebalo uložiti dodatne napore i sredstva po pitanju 
opremanja i uvježbavanja operativnih snaga CZ DCK Osječko-baranjske županije. U daljnjoj 
su raspravi Predsjednik i Ravnatelj pojasnili kako se održavanje, zanavljanje i nabavka nove 
opreme te obuka operativnih snaga provode sukladno Planu rada i Financijskom planu te će se 
s istim razvojnim trendom nastaviti i u budućnosti.  
 
Predsjednik zaključuje sjednicu.  
 
Sjednica Skupštine završila je u 11:10 sati. 
 
 
Zapisničar:                      Predsjednik:  
    
 
Dora Janjić, dipl.iur                                                Marko Đukić, prof.  


