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

ZAPISNIK 
sa 6. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa  
Osječko-baranjske županije 6. saziva, održane 28. veljače 2022. godine  

u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Osijeku, Šet. P. Preradovića 
6, prizemlje 

 
Konstatira se da se članovima Odbora 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 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 članovima da se najavljeno vrijeme početka sjednice pomakne. 

 
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), 
8. Martina Hećimović (GDCK Osijek) 

 
Odsutni: 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 Kristina Grubeša 
(knjigovođa DCK Osječko-baranjske županije).  

Prije početka sjednice konstatira se: 
 

 da je prisutno 8 (sedam) od 9 (devet) članova te se sjednica Odbora može održati;  
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 da je sjednicu Odbora sazvao predsjednik DCK Osječko-baranjske županije, Marko 
Đukić, pisanim pozivom;  
 

Sjednica započinje u 09:42 sati. 
 
Predsjednik predlaže sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Odbora 6. saziva;  
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice;  
3. Razmatranje izvješća za 2021. godinu s prijedlogom Skupštini za razmatranje i 

usvajanje: 
a) Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa 

Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine  
(s obrazloženjem aktivnosti);  

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

4. Donošenje Odluke o održavanju 19. ljetne škole mladih;  
5. Pitanja i prijedlozi.  

 
Ovako predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen (8 glasova za, 0 glasova protiv, 0 
glasova suzdržanih). 

Sjednica  počinje po predloženim točkama.  

 
Ad. 1   
 
Predsjednik otvara 1. točku Dnevnog reda: „Usvajanje Zapisnika s 5. 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 5. sjednice Odbora 6. saziva se 
jednoglasno usvaja (8 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 dodaje da je s djelatnicom koja je u DCK Osječko-
baranjske županije zaposlena na poslovima spremačice radi isteka prethodnog ugovora o radu 
na određeno vrijeme zaključen novi Ugovor o radu na određeno vrijeme na 6 mjeseci, na 
nepuno radno vrijeme na 4 sata tjedno, radi povećanja opsega posla i potrebe za spremačicom 
koja bi čistila poslovni prostor.  
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Ravnatelj zatim naglašava da je održana u pripremnoj fazi zadnja sjednica Partnerskog vijeća, 
da će strategija razvoja Osječko-baranjske županije tijekom ožujka biti usvojena, što je izrazito 
važno budući je ista podloga za prijavu na sve projekte te da  će njome biti obuhvaćena sva 
područja našeg djelovanja.  

Ravnatelj nadalje posebno ističe kako je zajedno s Predsjednikom obišao sva društva članice 
DCK Osječko-baranjske županije u kojima su održali radne sastanke vezane za koordinaciju, 
razmjenu iskustava, mišljenja, problematike, provedbe redovnih i izvanrednih aktivnosti kako 
slijedi:  

- u GDCK Donji Miholjac s ravnateljem Ivanom Petriševcem  i predsjednicom Dijanom 
Buljan - 02.02.2022.godine,   
 
- u GDCK Valpovo s ravnateljicom Sanjom Habuda i predsjednicom Danijelom Šrepfler - 
02.02.2022. godine,  
 
-  u GDCK Našice s ravnateljem Igorom Feldijem i  predsjednicom Zdenkom Vukomanović - 
10.02.2022. godine,  

- u GDCK Đakovo s ravnateljem Đurom Brataljenovićem i predsjednikom Josipom Renerom -
10.02.2022. godine   

-u GDCK Osijek s ravnateljicom Martinom Hećimović i predsjednikom Aleksandrom Včevom- 
16.02.2022. godine   

-u ODCK Darda s ravnateljem Ivanom Hodakom i potpredsjednikom Stipanom Kovačićem, 
Darda -16.02.2022. godine   

- u GDCK Beli Manastir s ravnateljem Damirom Mendlerom i predsjednikom Miroslavom 
Kosanovićem -17.02.2022. godine   

Kao rezultat provođenja radnih sastanaka potvrđeno je da DCK Osječko-baranjske županije 
funkcionira u cijelosti po svojim zadacima i vezanim za mjere iz područja Civilne zaštite i 
djelovanja u izvanrednim situacijama kao i u djelovanju po posebnim programima s posebno 
naglašenom edukacijskom komponentom- Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-
baranjske županije i obukom novih članova Županijskog interventnog tima. 

Predsjednik predlaže da se vezanu uz posjete DHCK Osječko-baranjske županije sastavi kratka 
„pro memoria“ za web stranicu DCK Osječko-baranjske županije u kojoj će u kratkim crtama 
biti navedeni teme i zaključci sa sastanaka.  

Kako rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nema, informacije su primljene na znanje.  
 
Informacije o aktivnostima između 5. i 6. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 
nalaze se u prilogu ovog Zapisnika. 
 
Ad. 3 
 
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda: „Razmatranje izvješća za 2021. godinu s 
prijedlogom Skupštini za razmatranje i usvajanje: a) Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog 
Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-
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31.12.2021. godine (s obrazloženjem aktivnosti); b) Financijski izvještaji za 2021. godinu; c) 
Izvješće Nadzornog odbora; 
 
Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji vezano za točke 4. a) Dnevnog reda ističe najznačajnije 
aktivnosti, pohvaljuje radi svih društava protekle godine te naglašava kako je kroz projekte na 
razini svih društava ostvareno 29.298.000,00 kuna, da je kroz obavljanje javnih ovlasti i 
redovno financiranje bilo zaposleno 60-tak radnika na neodređeno vrijeme te 210 radnika kroz 
razne projekte tijekom godine na određeno vrijeme. Zaključuje kako i dalje treba biti usmjeren 
na ostvarivanju i provedbi javnih ovlasti i programskih zadataka.  
 
Za raspravu se javlja Ivan Hodak i Đuro Brataljenović.  
 
Predsjednik daje riječ knjigovotkinji Kristini Grubeša koja obrazlaže Prijedlog financijskih 
izvještaja za 2021. godinu iz točke 3. b) Dnevnog reda.  
 
Predsjednik daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora Darku Bočkincu koji izlaže i obrazlaže 
Izvješće Nadzornog odbora iz točke 3. 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 Financijski izvještaji prihvate u cijelosti i upute 
Skupštini na usvajanje. Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Ivan Petriševac i 
Martina Hećimović. 
 
Izvješće Nadzornog odbora primljeno je na znanje. 
 
Prijedlog izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine i Prijedlozi financijskih 
izvještaja za 2021. godinu jednoglasno su usvojeni (8 glasova za, 0 glasova protiv, 0 glasova 
suzdržanih) te se isti upućuju Skupštini na usvajanje.   
 
Prijedlog Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine, Prijedlog financijskih 
izvještaja za 2021. godinu s odgovarajućim dokumentima te Izvješće Nadzornog odbora, sve s 
pripadajućim odlukama istih, nalaze se u prilogu Zapisnika. 
 
Ad. 4   
 
Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda: „Donošenje Odluke o održavanju 19. ljetne škole 
mladih; te otvara raspravu.  Za riječ se javlja Ravnatelj te predlaže da se donese Odluka o 
održavanju 19. ljetne škole mladih Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-
baranjske županije koja će se održati od 21. do 31.08.2022. godine u Centru za edukaciju u 
Orahovici te 1. koordinacijskog sastanka voditelja, logističko-tehničkog osoblja i drugih 
organizatora (dalje u tekstu: organizatora) i to tijekom pripremnog razdoblja prije pripremnog 
seminara; 2. dvodnevnog pripremnog seminara organizatora, 3. dvodnevnog evaluacijskog 
seminara organizatora 19. ljetne škole, sve na teret sredstava DCK Osječko-baranjske županije 
o čemu će se zaključiti Sporazum o suradnji na programu od zajedničkog interesa 19. ljetna 
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škola mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije s društvima Crvenog križa, 
članicama DCK Osječko-baranjske županije. 
Nadalje predlaže da se cijene odrede sukladno Prijedlogu za izmjenu ponude za smještaj i 
prehranu u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici zaprimljen od  GDCK 
Osijek dana 24.02.2022.godine, kako slijedi: 

- cijena smještaja i prehrane za sudionike iznosi najviše do 170,00 kuna po danu, po 
osobi, 

- pojedinačna cijena noćenja po osobi iznosi do najviše 70,00 kuna, cijena noćenja s 
doručkom po osobi iznosi do najviše 90,00 kuna, cijena doručka po osobi iznosi do 
najviše 20,00 kuna, ručka ili večere po osobi do najviše 40,00 kuna.   
 

Predlaže da se odobri kupovina potrebnog materijala i ostalih troškova nužnih za organizaciju 
i provedbu programa 19. ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije, jednog 
pripremnog seminara i jednog evaluacijskog seminara, a sve na teret DCK Osječko-baranjske 
županije. 

Predlaže da se zaduži Ravnatelj DCK Osječko-baranjske županije za pripremu Sporazuma o 
suradnji na programu od zajedničkog interesa 19. ljetna škola mladih Društva Crvenog križa 
Osječko-baranjske županije te da ukoliko se zbog promjene organizacijskih okolnosti, 
epidemiološke situacije, dostupnosti termina i//ili kapaciteta odmarališta ili drugih važnih 
razloga promijene uvjeti određeni u Sporazumu kojima se ne mijenja meritum Sporazuma, da 
se ovlasti Ravnatelj DCK Osječko-baranjske županije da o istome donese odgovarajuće odluke 
i o tome na prvoj sljedećoj sjednici izvijesti Odbor DCK Osječko-baranjske županije. 

Predlaže da se donese Zaključak da najmanje polovina sudionika bude novih članova volontera, 
jer se na taj način zanavljaju volonteri, a ukoliko nema dovoljno novih članova, da se mjesta 
mogu popunjavati starim članovima.  

Predsjednik zatim otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Igor Feldi i Ivan Hodak.  

Za riječ se javlja Marko Đukić koji predlaže organizirati sastanak s Pročelnicom Upravnog 
odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije napisati dopis prema školama koji 
će biti upućen ravnateljima škola sugeriralo ravnateljima da u suradnji s Crvenim križevima 
angažiraju mlade koji će sudjelovati u osmišljenim aktivnostima koje će biti kao svojevrsna 
priprema za Ljetnu školu mladih, koji bi time postali volonter, izrazili volju za aktivizam u 
Crvenom križu.  

Nakon provedenog glasanja prijedlozi su jednoglasno usvojeni (8 glasova za, 0 glasova protiv, 
0 glasova suzdržanih).  

Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika. 

 
Ad.5 
 
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda: „Pitanja i prijedlozi“.  
 
Za riječ se javlja Ivan Hodak koji ističe da su zbog otkazivanja natjecanja mladih, mladi 
razočarani i demotivirani, da bi bilo potrebno da se osmisli aktivnost za mlade u vidu izleta i/ili 
aktivnost kao svojevrsna nagrada za rad i sudjelovanje tijekom godine.  
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Ravnatelj predlaže da se kroz koordinacije mladih organiziraju aktivnosti ukoliko 
epidemiološki uvjeti budu dozvoljavali kroz Tjedan Crvenog križa ili Svjetskih dan mladih u 
Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici ili na nekom drugom pogodnom 
mjestu na način da se održi Smotra ekipa mladih na način da i mladi sami budu uključeni u 
donošenje odluka te da će kroz isto biti predstavljena sva društva.  
 
Predsjednik zaključuje sjednicu.  
 
Sjednica Odbora završila je u 10:26 sati. 
 
      Zapisničar:                     Predsjednik: 
     
 Dora Janjić, dipl.iur.                                              Marko Đukić, prof.  
 
 


