HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA OGULIN
Ur.Btoj:273118
20. prosinca 2018.god.*.

ZAPISNIK
sa rhdovne sjednice Skupitine
Grudskog druitva Crvenog kriic Ogulin, odriane dana 21,prosinca 201g, godine u
prostoriiama Konferenciiske sale Hotela Frankopan Ogulin s poietkom u 18,00 sati

*

Na sjednicu su pozvani dlanovi Skupstine GDCK ogulin, a sjednici prisustvuju

Karmela Mati6, predsj ednica
Valentina Bartolovi6, ravnatelj ica
Igor Majeti6
+ Valentina Cetinjanin
+ Suzana Nerali6
+ Miro Brozovi6
* Zeljko Osvaldid
& Josip Turkovi6

I
I

*

Ivica Sopek
Zeljko Magdi6
,1. Mladen Mihaljevid
+ Pero Damjanovi6 -'

I'

*

I

SaBaZatezalo

Marko Bi6ani6

Opravdano odsutni:

*
,*
*
{.

Vedrana Zublil Zrnc
Zeljko LipoSiak

Nikica Jagnji6

KatainaHlelii

.rt Tihomir Belina

*
*

Jasmina Prerad

Mihaela Milanovii poljak

Sjednicom predsjeda predsjednica Odbora GDCK ogulin gda. Karmela Mati6 koja srda6no
pozdravlja sve prisutne i utvrduje kvorum za donosenje pravovaljanih odluka.
Predsj ednic a predlahe slij ede6i

DNEVNIRED:

\. a

; 1. Otvaranje

Skup5tine i izbor radnih tijela Skup5tine:
i dva ovjerovitelj a zapisnika
Financijsko izvje5de za20l7 epd+nu
Izmjene i dopune Financijskog plana za}Ilg,
Izvje5de o radu GDCK Ogulin
Plan rada za2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
odluka odbora DCK Karlovaike iupanije -dopunski ilan skupstine
radno predsj ednistvo, zapisnidai

2.
3.
4,
5.
6.
7.
8. Pitanja

godinu

i prijedlozi

Budu6i da dlanovi nisu imali primjedbi dnevni red je jednoglasno prihvaden.
1

zapisnik sa redovne sjednice skupitine GDCK ogulin, 22.prosinca 201g. godine
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AD. 1) Na podetku sjednice potrebno je provesti izbor radnih tijela Skup5tine
predsj edniStvo, zapisnidara

i

to radno

i dva ovj erovitelj a zapisnika,

Predsjednica iznosi prijedlog radnog predsjedni5tva u sastavu:
o Karmela Matid

.
o

Igor Majeti6
Zeljko Osvaldic
kao i prijedlog zapisnidara

o

Suzana Neralic

te prijedlog dva ovjerovitelja zapisnika

.
o

Zeljko Magdi6
Miro Brozovic
Kako nije bilo dodatnih prijedloga
navedenih radnih tijela te je donesena

i

primjedbi predsjednica daje na glasovanj

e

izbor

JEDNOGLASNA ODLUKA
o usvajanju prijedloga za tzbor
radnog predsjedniStva, zapisniiara i ovjerovitelja zapisnika

AD. 2) Predsjednica predaje rijed ravnateljici koja srdadno pozdravlja

i

nazodne podnosi
obrazLoi'er4e o financijskom izvje56u i22017. godine, koje na zadniq skup5tini u veljadi 2018

nije moglo biti predstavljeno iz ve6 prije obrazloilenihruzloga. Ravnateljica napominje da je
nadzorni odbor pregledao i odobrio financijsko izvje5ie za20!7. godinu.
Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednica daje na glasovanje financijsko
izvje5de za2017 . godinu, te je donesena

JEDNOGLASNA ODLUKA
o usvajanju Financijskog izvjeXda
GDCK Ogulin za2017. godinu

AD. 3) Predsjednica poziva ravnateljicu Valentinu Bartolovi6 da

podnese izvje56e o
izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu. Ravnateljica srdadno preuzima
rijed te sve prisutne upoznaje sa izmjenama i dopunama Financijskog plana za20lB. godinu.
Rarmateljica izLaze rebalans i financijsko izvjesie za 2}l8.godinu te plan prihoda za 2019.
godinu, izvje5taj za2\lS.trenutno ne moZemo do kraja realizirati s obzirom da jo5 uvijek
imamo financijska poll:aLivartja i rashode koja nam nisu uplaiena. Ravnateljica takoder
upoznaje sve prisutne kako smo dana 14.09.2018. godine ostvarili pri&od u visini od,40 yt od
cjelokupne vrijednosti projekta Za\eli, tj u visni od 1 milion HRK. S obzirom na ostvarene
prihode, ravnateljica ponosno istide kako GDCK Ogulin trenutno ima 2l zaposlenika, te po
frvi put u povijesti postojanja GDCK Ogulin moZemo se pohvaliti sa tolikim brojem
djelatnika. Ravnateljica takoder nagla5a,tra kako su prihodi za projekt Dnevni borarra]< za
starije Ogulin porasli za 10.000. tisu6a HRK. Ravnateljica istide kako projekt pUK takodjer
biljezi financijski porast za2019.godinu, te 6e cjelokupna vrijednost projekta za tri godine biti
220.000 tisuda HRK (79.000 godi5nje). S obzirom na jo5 potraZivanja i rashoda financijsko
izvje5de bit ce podneseno u veljadi 2019. Sto se tide djelatnosti spvjetovali5ta za mlade
Ogulin, ravnateljica izlaZe kako nemamo potpisan Ugovor sa gradom Ogulinom, s obzirorn da
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Zapisnik sa redovne sjednice skupitine GDCK ogulin, 27.prosinca 201g. godine

grad daje premalo financijskih sredstava za ostvarenje projekta, Unatod tome, uz na5u dobro
volju i rad, uspjeli smo realiziratiruzne radionice zamlade,koje volonterski vodi gdja. Ratka
Vi5ni6, te aktivno imamo svaki tjedan okupljanje mladih. Takoder smo obnovili suradnju sa
probacijskim uredima, te trenutno imamo 3 osudenika koja izvr5avaju humanitarni rad, a sve
u svrhu ponovne integracije u svakodnevni Zivot i izbjegavanja zatvorske kazne. Bitan ruzlog
rebalansa plana je potpisan ugovor sa ministarstvom rada ZaLeli projekt
poveiao prihode, a time i rashode GDCK Ogulin.

koji

je znatno

Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednica daje na glasovanje prijedlog o
usvajanju Izmjene i dopune Financijskog plana za20lB.godtnu.

JEDNOGLASNA ODLUKA
o usvajanju Izmjene i dopune Financijskog plana za20lB. godinu

AD.

4) Ravnateljica

izlaze izvjes6e o radu GDCK Ogulin u 2018. godini. Rad GDCK
Ogulina u 2018. godini obuhva6ao je sljede6e projekte: Dnevni boravak za starije osobe
ogulin, FEAD podetak, Pomo6 u kuii (MDOMSP; Karlovadkahryanija). DDK, prva pomo6,
rad sa mladima, Prva pomoi u osnovnim Skolama, posudionica ortopedskih pomagala,
obiljeZavanje medunarodnog dana darivatelja krvi, dana volontera; dana srca te ostala bitna
dogadanja prema planu HCK , te novi projekt ZaLeli na podrudju grada Ogulina i opdina
Tounj i Saborsko.
Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednica daje na glasovanje Izvje5ie o radu
za2018. godinu teje donesena
JEDNOGLASNA ODLUKA
o usvajanju Izvje5da o radu GDCK Ogulin

AD. 5) Predsjednica poziva ravnateljicu

da iznese prijedlog Plana rada za 20Lg.godinu.Ravnateljica
navodi kako planiramo sve postoje6e projekte produZiti te se prijaviti na natjedaj projekta
^lanog
Mobilnost, kako bi poboljSali logistiku GDCK Ogulin.

Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednic a daje na glasovanje Plana
2019. godinu te je donesena.

rad,a za

JEDNOGLASNA ODLUKA
o usvajanju Planu rad,aza2019. godinu GDCK Ogulin
AD.

)

Nastavno na todku 5. dnevnog reda, ravnateljica iznosi finani!'ski planza20lg.
godinu, koji uglavnom poklapa sa planom rada GDCK Ogulin za2019. godinu. Financijski
plan GDCK Ogulin iznosi circa 1 .8 miliona kuna, te se poklapa sa rebaiansom za 20 1 8.
6

godinu. U koliko dode do novog projekta I)4obilnost, onda 6emo morati raditi novi rebalans.
Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednica daje na glasovanje financijski"

plan za20l9. godinu te je donesena

JEDNOGLASNA ODLUKA
o usvajanju financijskog plana za 2019. godinu GDCK Ogutin

\
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Zapisnik sa redoyne sjednice Skupitine GDCK Ogulin, 21.prosinca 2018. godine

AD.7) Ravnateljica iznos izvje56e o odluci odbora DCK Karlovadke, gdje je odludeno kako bi
svako gradsko druStvo Crvenog Y,rila trebalo imati 3 dlana umjesto dosada5njih 2. Trenutno
su dlanovi gospoda Karmela Matii i Valentina Bartolovi6, te se predlaZe gospodinalgora
Majeti6a kao dodatnog dlana.
Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednica daje na glasovanje prijedlog za
novog dlana te je donesena

.IEDNOGLASNA ODLUKA
o izboru gospodina Igora Majetida kao dodatnog ilana Odbora DCK Karlovaike
zupanrJe

AD. 8 ) RavnateljrcazahvaLjuje predstavnicima opdine Tounj i Saborsko na suradnji i
partnerstvu na projektu ZaLeli. Predsjednicazatvara skupStinu sa blagdanskim destitkama
svima prisutnima.

Tim rijedimazavr1avaredovna sjednica skupstine GDCK ogulin w18,50 sati.

Predsjednica Skup5tine:
Zapisnit ar: Suzana Neral ic
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OvjerpNiffi'Zapisnika:
| . Zcljko MaBiif
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2. Mfro Brozovic
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Zapisniksa redovne sjednice Skupitine GDCK Ogulin, 20.prosinca 2018. godine

