„Hrvatski Crveni križ
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije“
Broj: 303-z/2015
Osijek, 15. rujna 2015.
ZAPISNIK
sa 12. sjednice Odbora održane 15. rujna 2015. godine
u 10.00 sati
Prisutni članovi Odbora: Vesna Lolić, Đuro Brataljenović, Ivan Hodak, Marko Đukić,
Dragan Luketić,
Odsutni članovi Odbora: Marina Samardžija i Ines Rudić
Ostali prisutni: Julija Vurm i Darija Zubović
Predsjednik Đuro Brataljenović pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu te predlaže
sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice Odbora;
Informacija o aktivnostima između sjednica;
Prijedlog Statuta DCK Osječko-baranjske županije
Izvještaj s 12. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije;
Donošenje financijskih odluka;
Pitanja i prijedlozi.

Budući da su se svi prisutni složili s prijedlogom, Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice
Odbora.
Predsjednik Đuro Brataljenović pita ima li primjedbi na Zapisnik s 10. i Zapisnik sa 11.
sjednice. Nije bilo primjedbi na predložene Zapisnike te se isti jednoglasno usvajaju.

Ad 2.
Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između dvije
sjednice;
Marko Đukić obrazlaže da je popis aktivnosti između dvije sjednice dostavljen svim
članovima Odbora, kako je, kao i obično, proveden čitav niz aktivnosti.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ informacija je jednoglasno
usvojena.
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Ad 3.
Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Prijedlog Statuta DCK Osječko-baranjske
županije.
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da je svim Društvima prethodno dostavljen nacrt
Statuta mailom od strane Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Statut je
usklađen sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa i Zakonom o udrugama (74/14) uvažavajući
prijedloge koje su i sama Društva istakla u provedenoj Javnoj raspravi.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Vesna Lolić, Ivan Hodak, Dragan
Luketić, Đuro Brataljenović i Marko Đukić. Kako se više nitko nije javio za riječ, Prijedlog
Statuta je stavljen na glasanje te je jednoglasno podržan tekst Statuta i upućuje ga se Skupštini
na usvajanje.

Ad 4.
Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Izvještaj s 12. Ljetne škole mladih DCK
Osječko-baranjske županije.
Izvještaj podnosi Goran Latković.
Marko Đukić ističe da je ovogodišnja Ljetna škola najbolja do sada te da je polučila
očekivano izvrsne rezultate te stvorila još jednu generaciju mladih ljudi sposobnih da u
svakom trenutku odgovore na zahtjeve koje organizacije Crvenog križa stave pred njih. U
raspravi su sudjelovali Ivan Hodak, Đuro Brataljenović, Marko Đukić i Vesna Lolić.
Kako se više nitko nije javio za riječ, Izvještaj je stavljen na glasanje te je jednoglasno
usvojen.
Izvještaj o provedbi 12. Ljetne škole Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u
prilogu.
Ad. 5.
Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.
Ravnatelj predlaže donošenje sljedećih financijskih odluka:
- Odluka o održavanju seminara stručnih službi (zaposlenika) svih društava Crvenog
križa s područja djelovanje Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije koji će
se održati od 6.-7. studenog 2015. godine u Centru za edukaciju u Orahovici. Cijena
smještaja i prehrane iznosi 200,00 kuna po sudioniku, pojedinačna cijena doručka je
30,00 kuna, večere ili ručka 50,00 kuna. Cijena noćenja s doručkom je 100,00 kuna.
Trošak predavanja Ane Diklić, menadžera za odnose s javnošću na temu
„Korporativna kultura – Profesionalnost i kultura izvrsnosti“ u iznosu 2.000,00 neto
snosi DCK Osječko-baranjske županije.
- Odluka o odlasku ravnatelja na 23. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva
ekonomista o ekonomskoj politici Hrvatske u 2016., Opatija 11.11.-13.11.2015.
godine. Troškove smještaja, naknade za sudjelovanje, dnevnica, goriva i cestarine
snosit će Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije.
- Preporuka o provođenje tečaja prve pomoć za zaštitu na radu za djelatnike Ureda
državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji koju bi provela sva gradska društva.
Trošak provođenja tečaja utvrdit će svako društvo samostalno uz obvezu da se
osposobljavanje izvrši s minimalnim i nužnim troškovima.
- Odluka o donaciji na temelju Zahtjeva za donaciju od 20. listopada 2015. godine
Gradskom društvu Crvenog križa Beli Manastir u iznosu od 10.000,00 kuna radi
pomoći u realizaciji projekta „Povećanje EnU zgrade Gradskog društva Crvenog križa
Beli Manastir“.
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Kako se nitko nije javio za riječ, financijske odluke jednoglasno su usvojene.
Financijske odluke su u prilogu.

Ad. 6.
Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik riječ daje Marku Đukiću koji kratko obrazlaže trenutnu situaciju oko pitanja
zbrinjavanja izbjeglica i rada Zimskog prihvatnog centra u Slavonskom Brodu.
U raspravi su sudjelovali Dragan Luketić, Marko Đukić i Đuro Brataljenović.
Kako više nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je zaključena u 10,30 sati.

Zapisničar:

Predsjednik:

Darija Zubović, dipl.iur.

Đuro Brataljenović, dipl.pol.
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