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Hrvatski Crveni križ 
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije 
Europska avenija 10 
31000 Osijek  
 
Osijek, 28. veljače 2022. godine   
 
Klasa: 025-02/22-01/01 
Urbroj:   2158-1-1-01/22-05  
 

ZAPISNIK 
s 5. sjednice Skupštine 6. saziva 

Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije  
održane 28. veljače 2022. godine  

u sjedištu GDCK Osijek u Osijeku, Šet. P. Preradovića 6 

 
Konstatira se da se zastupnicima Skupštine DCK Osječko-baranjske županije kao i ostalim 
prisutnima,  zbog epidemioloških mjera zaštite protiv COVID-19, a 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.  

Konstatira se da je zbog hitnosti pružanja pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine žurno 
sazvana 3. sjednica Kriznog stožera DCK Osječko-baranjske županije te je usmeno usuglašeno 
sa svim prisutnim zastupnicima da se najavljeno vrijeme početka sjednice pomakne.  

 
PRISUTNI ČLANOVI:   
 

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

 

Ostali prisutni: Kristina Grubeša (knjigovođa DCK Osječko-baranjske županije), Dora Janjić 
(zamjenica ravnatelja DCK Osječko-baranjske županije, zapisničar). 
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Ispričali nedolazak: Verica Kuharić Bučević (GDCK Đakovo) i Marina Samardžija (potporni 
član-Zavod za transfuzijsku medicinu KBC Osijek).  

 

Prije početka sjednice konstatirano je da je prisutno 15 (petnaest) od 17 (sedamnaest) 
zastupnika te da se Skupština može održati.  
 
Konstatira se da je sjednicu Skupštine sazvao Predsjednik DCK Osječko-baranjske županije, 
Marko Đukić, pisanim pozivom. 
 
Sjednica započinje u 10:27 sati. 
 
Predsjednik pozdravlja prisutne i zahvaljuje na odazivu.  
 
Predsjednik otvara sjednicu Skupštine te predlaže sljedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Skupštine 6. saziva; 
2. Usvajanje izvješća za 2021. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka: 

a) Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine;  

b) Financijski izvještaji za 2021. godinu; 
c) Izvješće Nadzornog odbora;  

3. Informacija o popunjavanju Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja 
i kontrola za 2021. godinu;  

4. Pitanja i prijedlozi.  
 
Ovako predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen (15 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 Skupštine 6. 
saziva“; 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 nije javio za riječ, Predsjednik stavlja 1. točku Dnevnog reda na glasanje. 
Zapisnik s Izborno konstituirajuće sjednice Skupštine u cijelosti se jednoglasno usvaja (15 
glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih). 
 
Ad.2  

Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda: „ Usvajanje izvješća za 2021. godinu s donošenjem 
odgovarajućih odluka: a) Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva 
Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine; b) 
Financijski izvještaji za 2021. godinu; c) Izvješće Nadzornog odbora; 
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Sve navedene stavke iz točke 2. Dnevnog reda prethodno je razmatrao Odbor DCK Osječko-
baranjske županije koji ih je i predložio Skupštini DCK Osječko-baranjske županije na 
usvajanje. 
 
Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji izlaže i obrazlaže Izvješće o radu i aktivnostima iz točke 
2. a) Dnevnog reda.  
 
Predsjednik daje riječ knjigovotkinji Kristini Grubeša koja obrazlaže Financijske izvještaje za 
2021. godinu iz točke 2. b) Dnevnog reda.  
 
Predsjednik daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora Darku Bočkincu koji izlaže i obrazlaže 
Izvješće Nadzornog odbora iz točke 2. c) Dnevnog reda, ističe da je izvršio pregled financijskog 
i materijalnog poslovanja DCK Osječko-baranjske županije, da je isto vođeno u skladu s 
propisima, ažurno i uredno te predlaže da se prihvati u cijelosti.  
 
Budući rasprave nema, Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva 
Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine; Financijski 
izvještaji za 2021. godinu i Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno su usvojeni (15 glasova za, 
0 glasova protiv, 0 glasova suzdržanih).  
 
Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-
baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine, Financijski izvještaji za 2021. 
godinu s odgovarajućim dokumentima te Izvješće Nadzornog odbora, sve s pripadajućim 
odlukama o usvajanju istih nalaze se u prilogu zapisnika. 
 
Ad.3 
 
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda: „Informacija o popunjavanju Upitnika o 
funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu“; te daje riječ 
knjigovotkinji Kristini Grubeša koji isti obrazlaže. DCK Osječko-baranjske županije ispunilo 
je svoju zakonsku obvezu ispunjavanjem upitnika, usvojeni su svi potrebni procesi i procedure, 
osim pod rednim brojevima 8., 25., i 32. koja nisu primjenjiva za DCK Osječko-baranjske 
županije.  

Kako rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nema, informacija o popunjavanju Upitnika o 
funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu je primljena na 
znanje. 
 
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu nalazi se 
u prilogu.  
 
Ad.4 
 
Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda: „Pitanja i prijedlozi“.  
Za riječ se javlja Ivan Petriševac koji je zamolio za dojmove s radnih sastanaka DCK Osječko-
baranjske županije s gradskim i Općinskim društvom Crvenog križa, članicama DCK Osječko-
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baranjske županije. Za riječ se javlja Predsjednik koji konstatira da nije bilo problema 
programske suradnje među društvima i DCK Osječko-baranjske županije, a što je i na terenu 
potvrđeno. Napominje da je Ravnatelj pripremio za radne sastanke odgovarajuća pitanja za sva 
društva koja su i operativno razmatrana na radnim sastancima, a na koje se davalo odgovore i 
sugestije u smislu koje bi se društvo i na koji način još bolje unaprijedilo.  
Predsjednik zaključuje da su sva društva dovoljno otvorena za bilo koji oblik suradnje s DCK 
Osječko-baranjske županije na razini programa vezanih za zakone i dr. propise koji reguliraju 
rad Crvenog križa te sa zadovoljstvom konstatira da je suradnja među društvima i DCK 
Osječko-baranjske županije kao i obrnuto, odlična.  
 
Za riječ se javlja Ravnatelj koji ističe da se u potpunosti slaže s konstatacijama Predsjednika i 
dodaje da svako društvo ima svoje izazove i specifičnosti te da se na ovoj visokoj razini 
kvalitete i dalje treba nastojati istu i dalje podizati. Naglašava da DCK Osječko-baranjske 
županije stoji svim društvima na raspolaganju u vidu stručne i savjetodavne pomoći, konekcije 
s ostalim pravnim subjektima, te da za sve upite stoji na raspolaganju. Zaključuje da sva društva 
u Osječko-baranjskoj županiji predstavlja jako dobar primjer suradnje mladosti i iskustva i da 
nas to čini izvrsnim primjerom koordinacije i zajedničkog djelovanja.   
 
Predsjednik zaključuje sjednicu.  
 
Sjednica Skupštine završila je u 10:50 sati.  
 
 
Zapisničar:                     Predsjednik:  
    
 
Dora Janjić, dipl.iur                                                Marko Đukić, prof.  


