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ZAPISNIK
Sa 4. Sjednice Skupštine GDCK Donji Miholjac u mandatnom razdoblju 2021-2024.g. održane

28.12.2022.g. s početkom u 13,25 sati u GDCK Donji Miholjac, Lj. Gaja 15

Predsjednica Ljiljana Buljan pozdravlja prisutne i zahvaljuje na odazivu. Konstantira da je prisutna
većina članova Skupštine (14/19) te da se može pravovaljano odlučivati. Napominje da je dnevni red
dostavljen na pisanim pozivima  te pita ima li tko prijedlog za nadopunu Dnevnog reda. Kako nitko
nije imao prijedloga za  nadopunu Dnevni red se stavlja na glasovanje. Dnevni red jednoglasno je
usvojen kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa  prethodne sjednice Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine: 

Verifikacijsko povjerenstvo
Radno predsjedništvo
Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
Kandidacijsko povjerenstvo
Izborno povjerenstvo

3. Izbor novog člana Nadzornog odbora
4. Imenovanje zastupnika u Skupštinu HCK Društva Crvenog križa Osječko-baranjske
županije
5. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g.
6. Donošenje Financijskog plana za 2023.g. 
7. Donošenje Plana rada za 2023.g. 
8. Donošenje Odluke o rasporedu prihoda od prikupljene članarine
9. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.
Petriševac I. čita zapisnik s 3. sjednice Skupštine  održane 18.05.2022.g.  Buljan Lj. otvara raspravu.
Obzirom da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik jednoglasno usvojen, zaključuje točku dnevnog
reda i otvara sljedeću točku
Prilog: Zapisnik

Ad 2.
Predsjedavajuća konstatira da je zbog smrti predsjednika Nadzornog Odbora GDCK Donji Miholjac
potrebno izabrati novog člana Nadzornog odbora kako bi tijelo moglo normalno funkcionirati do iduće
Izborne Skupštine.
Predsjedavajuća predlaže za verifikacijsko povjerenstvo Abramović Tomislava, Peica Danku i Vrbešić
Matu  te  poziva  prisutne  da  istaknu  i  druge  prijedloge.  Kako  drugih  prijedloga  nije  bilo,



predsjedavajuća daje prijedlog povjerenstva na glasovanje i konstatira da je predloženo verifikacijsko
povjerenstvo izabrano jednoglasno (14 za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).
Predsjedavajuća moli verifikacijsko povjerenstvo da se povuče i pripremi izvješće. Nakon kraće pauze
predsjedavajuća poziva predsjednika verifikacijskog povjerenstva da podnese izvješće. Predsjednik
povjerenstva  Abramović  Tomislav  izvještava  da  prema  Odluci  o  izmjenama  i  dopunama  Statuta
Hrvatskog  Crvenog  križa  Gradskog  društva  Crvenog  križa   Donji  Miholjac  Skupštinu  čini  19
zastupnika.  Uvidom  u  popis  zastupnika  Skupštine,  popis  prisutnih  članova  i  prebrojavanjem
ustanovljeno je da je na današnjoj sjednici prisutno 14 zastupnika te da će sve odluke koje Skupština
donese biti pravovaljane.
Predsjedavajuća otvara raspravu o izvješću a kako primjedbi nije bilo predlaže da se usvoji. Nakon
glasanja konstatira da je  izvješće jednoglasno usvojeno (14 za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).

Predsjedavajuća predlaže da radno predsjedništvo čine Buljan ljiljana, Petriševac Ivan i Šimunović
Mihaela te poziva zastupnike da iznesu druge prijedloge. Kako prijedloga nije bilo predlaže da se
prijedlog  usvoji.  Nakon  glasovanja  konstatira  da  je   prijedlog radnog predsjedništva  jednoglasno
usvojen (14 za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).

Buljan Ljiljana  predlaže  da  zapisničar  bude  Deni  Bočkinac  a  za  ovjerovitelje  zapisnika  predlaže
Klopotan Mirka i Zubčić Silvanu. Kako drugih prijedloga nije bilo predlaže da se prijedlog usvoji.
Nakon glasovanja konstatira da je  prijedlog zapisničara i dva ovjerovitelja  jednoglasno usvojen (14
za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).

Predsjedavajuća  predlaže  Kandidacijsko  povjerenstvo  u  sastavu  Tadić  Marijan,  Živković  Jasna  i
Petrović Zdenka i poziva zastupnike da istaknu druge prijedloge. Kako prijedloga nije bilo predlaže da
se  prijedlog  usvoji.  Nakon  glasovanja  konstatira  da  je   prijedlog  Kandidacijskog  povjerenstva
jednoglasno usvojen (14 za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).

Predsjedavajuća predlaže Izborno povjerenstvo u sastavu Bočkinac Darko, Jagorinac Dragutin, Ileš
Ivan i poziva zastupnike da istaknu druge prijedloge. Kako prijedloga nije bilo predlaže da se prijedlog
usvoji. Nakon glasovanja konstatira da je  prijedlog Izbornog povjerenstva  jednoglasno usvojen (14
za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).
Predsjedavajuća poziva kandidacijsko povjerenstvo da se povuče i pripremi prijedloge.
Nakon kraće pauze  predsjedavajuća poziva  predsjednika  Kandidacijskog  povjerenstva  da podnese
izvješće. Predsjednik Kandidacijskog povjerenstva informira da se Kandidacijsko povjerenstvo sastalo
i nakon pregleda prisutnih zastupnika i saznanja o angažiranosti pojedinog zastupnika predložilo da se
za člana Nadzornog odbora izabere Petrović Zdenka.
Predsjedavajuća predlaže raspravu, kako se nitko nije javio za riječ konstatira da je prijedlog kandidata
prihvaćen i otvara sljedeću točku dnevnog reda.
Prilog:  Izvješće  verifikacijskog  povjerenstva,  Potpisna  lista  zastupnika,  Izvješće  kandidacijskog
povjerenstva

Ad 3. 
Predsjedavajuća daje prijedlog Kandidacijskog povjerenstva na glasovanje.
Nakon glasovanja poziva predsjednika Izbornog povjerenstva da podnese izvješće.
Predsjednik izbornog povjerenstva izvještava da je provedeno javno glasovanje podizanjem ruku te da
je za predloženu kandidatkinju Petrović Zdenku glasovalo ukupno 14 prisutnih zastupnika te da je
jednoglasno izabrana (14 za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova).
Prilog: Izvješće izbornog povjerenstva, Odluka o izboru člana NO

Ad 4. 
Predsjedavajuća poziva prisutne da sukladno Odluci o broju, sastavu, načinu i rokovima izbora za
zastupnike u Skupštini DCK Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021-2024 imenuju
novoizabranu ravnateljicu za zastupnika GDCK Donji Miholjac u  Skupštini DCK Osječko-baranjske
županije.



Predsjedavajuća otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ otvara glasovanje. Prijedlog je
jednoglasno usvojen, donosi se Odluka. Predsjedavajuća zaključuje točku i otvara sljedeću točku.
Prilog: Odluka o imenovanju

Ad 5. 
Buljan Lj. izlaže prijedlog izmjena i dopuna  Financijskog plana za 2022.g. Predsjedavajuća otvara
raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ otvara glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen, donosi
se   Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g
Buljan Lj. Zaključuje točku i otvara sljedeću točku.
Prilog: Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. 

Ad 6.
Buljan Lj. izlaže prijedlog  Financijskog plana za 2023.g. Predsjedavajuća otvara raspravu, a kako se
nitko nije javio za riječ otvara glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen, donosi se  Financijski
plan za 2023.g.
Buljan Lj. Zaključuje točku i otvara sljedeću točku.
Prilog: Financijski plan za 2023.g.

Ad 7.
Buljan Lj. izlaže plan i program rada u 2023.g. Predsjedavajuća otvara raspravu, a kako se nitko nije
javio za riječ otvara glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen, donosi se  Plan i program rada.
Buljan Lj. Zaključuje točku i otvara sljedeću točku.
Prilog: Plan i program rada za 2023.g.

Ad 8. 
Šimunović M. izvještava da je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na posljednjoj sjednici donijela
Odluku o visini članarine u 2023.g. koja će iznositi 6 eura za aktivne  i 2 eura  za mlade članove, te da
je  sukladno njoj  potrebno donijeti odluku  o rasporedu prihoda od članarine.  Donosi  se  Odluka  o
rasporedu prihoda od prikupljene članarine u 2023.g..Buljan Lj. Zaključuje točku i otvara sljedeću
točku
Prilog: Odluka o rasporedu prihoda od prikupljene članarine

Ad 9.
Dodatnih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je zaključena u 14,20 sati.

Zapisničar: Predsjednica:
Deni Bočkinac Ljiljana Buljan

Ovjerovitelji zapisnika:

Zubčić Silvana

Mirko Klopotan




