
Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Donji Miholjac, Lj. Gaja 15
Tel.: 031/631-410
Odbor GDCK Donji Miholjac

Donji Miholjac, 10.03.2023.
KLASA:025-04/23-01/01
URBROJ:2158-5-1/02-23-07

ZAPISNIK
Sa XIII. Sjednice Odbora GDCK Donji Miholjac održane 10.03.2023.g. s početkom u 13,00

sati u GDCK Donji Miholjac, Lj. Gaja 15

Prisutni članovi Odbora: Ljiljana Buljan, Darko Bočkinac, Dragutin Jagorinac,  Marijan Tadić,
Mato Vrbešić Ivan Ileš,
Odsutni članovi: Renata Siročić-Pleić (opravdala izostanak)

Ostali prisutni: Mihaela Šimunović, Deni Bočkinac

Predsjednica Ljiljana Buljan pozdravlja prisutne i zahvaljuje na odazivu. Konstantira da je
prisutna većina članova Odbora 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 s prethodne sjednice Odbora održane 26.01.2023..g.
2. Informacija o aktivnostima između sjednica
3. Razmatranje izvješća za 2022.g. s prijedlogom skupštini na usvajanje:

a) Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog 
križa Donji Miholjac za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.g.
b) Financijsko izvješće za 2022.g.
c) Izvješće Nadzornog odbora

4. Informacija o provedenom godišnjem popisu imovina i obveza za 2022.g.
5. Donošenje Odluke o imenovanju Ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog 

društva Crvenog križa Donji Miholjac  za člana Stožera Civilne zaštite Grada Donjeg 
Miholjca 

6. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.
Buljan  Lj.  čita  zapisnik  s  XIII  sjednice  Odbora  održane  26.01.2023.g.  Buljan  Lj.  otvara
raspravu.  Obzirom  da  nema  primjedbi,  konstatira  da  je  zapisnik  jednoglasno  usvojen,
zaključuje točku dnevnog reda i otvara sljedeću točku

Ad 2.
Šimunović M. iznosi presjek aktivnosti od posljednje sjednice, s osvrtom na zapošljavanje
žena u okviru projekta Zaželi te dvije novozaposlene osobe u okviru projekata odobrenih od
strane Ministarstva rada,  mirovinskog sustava,  obitelji  i  socijalne politike.  Iznosi  rezultate
gradske razine natjecanja ekipa HCK i obavještava nazočne da je međužupanijska razina
natjecanja 01. travnja u Našicama. 
Buljan Lj.  otvara raspravu.  Obzirom da  nema primjedbi  zaključuje  točku dnevnog reda i
otvara sljedeću

Ad 3.
Buljan Lj.  Iznosi  presjek izvješća koja se imaju  podnijeti  Skupštini  na usvajanje i  poziva
Šimunović M. da razjasni svako posebno ukratko.



Buljan Lj.  otvara raspravu.  Obzirom da  nema primjedbi  zaključuje točku dnevnog reda i
otvara sljedeću.

Ad 4.
Šimunović  M.  iznosi  informaciju o provedbi  popisa imovine i  obaveza i  daje Izvješće na
raspravu.
Buljan Lj.  otvara raspravu.  Obzirom da  nema primjedbi  zaključuje  točku dnevnog reda i
otvara sljedeću

Ad 5.
Šimunović M. obavještava prisutne s odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, NN
br. 126/19, 14/20 koji u čl. 5 propisuje da su  članovi stožera civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave po dužnosti rukovodeća osoba policijske postaje, predstavnik područnog ureda
tijela  državne  uprave  nadležnog  za  poslove  civilne  zaštite,  vatrogasni  zapovjednik,
predstavnik Crvenog križa i čelna osoba zdravstvene ustanove. 
Obzirom na prestanak radnog odnosa trenutnom članu Stožera Petriševac I. Postoji potreba
donošenja nove Odluke o imenovanju te predlaže sebe za člana.
Buljan  Lj.  otvara  raspravu.  Članovi  su  suglasni  da obzirom na  problematiku CZ  u  kojoj
ravnateljica  ima  potrebna  iskustva  i  znanja  njemo  imenovanje  predstavlja  logičan  izbor.
Buljan Lj. Otvara glasovanje. Jednoglasno se usvaja prijedlog i donosi se  Odluka.
Zaključuje točku dnevnog reda i otvara sljedeću

Ad 6.
Šimunović  M.  postavlja  pitanje  otpremnine  za  Petriševac  I.  kojem Ugovor  o  radu  ističe
31.03.2023. te koji nakon toga odlazi u mirovinu.
Buljan Lj. otvara raspravu.
Članovi izražavaju zabrinutost zbog trenutnog financijskog stanja GDCK Donji Miholjac, koje
zbog inflacije uzrokovane ratom u Ukrajini  i  uvođenja eura kao i  zbog manjka prihoda iz
poslovne godine 2022. trenutno ima znatnih poteškoća s likvidnošću. Dio članova smatra da
je suglasnošću za nastavak rada Petriševac I. Nakon napunjenih 65 g. i nakon prestanka
ravnateljskog mandata znatno pomoglo ostvarenju povoljnijih uvjeta za mirovinu vodeći se
pri tom načelom solidarnosti i i zahvalnošću za njegov uloženi trud na poslovima ravnatelja,
međutim s obzirom na trenutnu lošu financijsku situaciju nema financijskih mogućnosti za
isplatu iznosa koji je uobičajen u srodnim organizacijama, već se mora ići na skromniji iznos.
Članovi razmatraju zakonske odredbe, interne akte te proučavaju trenutne obveze i sukladno
navedenim činjenicama donose Odluku s 5 glasova za i 1 protiv.
Šimunović M. iznosi prijedlog da se ponovno razmisli o prodaji jednog od vozila i nabavci
rabljenog koje je primjerenije za dostavu  i jeftinije, što bi pomoglo likvidnosti društva. Ističe
da se prošle godine išlo na nabavku novog vozila jer se računalo na financijska sredstva iz
projekta FEAD, kroz kojeg kupovina rabljenih vozila nije dopuštena, a obzirom da je Ugovor
raskinut zbog nemogućnosti provedbe a nabavljeno vozilo u međuvremenu je poskupjelo te
zbog takve transakcije ne bi se gubilo na njegovoj vrijednosti.
Članovi Odbora smatraju da je to ekonomična i logična ideja i jednoglasno o tome donose
Odluku.
Obzirom da nema primjedbi Buljan Lj. zaključuje točku i zatvara sjednicu.

Sjednica je zaključena u 15,20 sati.

Zapisničar: Predsjednica:
Deni Bočkinac Ljiljana Buljan


