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2. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV), 29. lipnja 2017.  

 

DNEVNI RED:  

1. Obilazak novog skladišta Hrvatskog Crvenog križa 

2. Zapisnik 1. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

3. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodnih sjednica 

- Potvrda telefonske suglasnosti: 

o Nabava paletnih i regalnih konzola za nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog 

križa od 31. svibnja 2017. godine 

4. Financijske odluke 

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Hrvatskog Crvenog križa 

6. Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 

7. Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa 

8. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

9. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE:  

1. Zapisnik 1. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

2.1. Primljen na znanje zapisnik 1. sjednice Glavnog odbora 22. saziva. 

2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenju zaključaka s prethodnih 

sjednica 

2.1. Potvrđena telefonski dana suglasnost od 31. svibnja 2017. godine za nabavu paletnih i 

regalnih konzola za nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog križa. 

2.2. Primljeno na znanje izvršenje zaključaka s prethodne sjednice Glavnog odbora od dana 

12. svibnja 2017. godine. 

2.3. Primljeno na znanje Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora. 

3. Financijske odluke 

3.1. Donesena je Odluka o odobrenju financijskih sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna za 

potrebe renoviranja uredskih prostora. 

3.2. Primljena na znanje informacija o preraspodjeli sredstava u okviru projekta FEAD 

(„Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“). 

3.3. Donesena je Odluka o odobrenju financijskih sredstava u iznosu od 250.000,00 kuna za 

nabavu priznanja Hrvatskog Crvenog križa dobrovoljnim davateljima krvi u 2017. 

godini. 

3.4. Donesena je Odluka o potpisnicima po žiroračunima Hrvatskog Crvenog križa. 

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Hrvatskog Crvenog križa 

4.1. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Hrvatskog Crvenog 

križa. 

5. Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 

6.1. Donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu Pravilnika o 

ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa. 

6. Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa 

6.1. Donesena je Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa. 

7. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

7.1. Dana je prethodna suglasnost za razrješenje ravnateljice društva Crvenog križa 

Varaždinske županije Nade Liber, od 30. lipnja 2017. godine, zbog odlaska u mirovinu. 

7.2. Daje se prethodna suglasnost za imenovanje ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog 

križa kako slijedi: DCK Bjelovarsko-bilogorske županije – Melita Lozina (ravnatelj-

volonter); GDCK Buzet – Lara Černeka (reizbor, od 27. kolovoza 2017.); GDCK Duga Resa 
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– Mario Biršić (reizbor); GDCK Poreč – Vesna Janko Finderle (reizbor); GDCK Pula – 

Jasna Vekić (reizbor); GDCK Osijek – Denis Ćosić (na mandat - bio ravnatelj početnik); 

GDCK Biograd na Moru – Franka Troskot (na mandat - bila ravnatelj početnik); DCK 

Varaždinske županije – Nebojša Buđanovac (ravnatelj početnik); GDCK Samobor – Anica 

Francetić Kufrin (ravnatelj početnik). 

7.3. Donesena je Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Suzane Janković, dr. med. počasnom 

članicom Hrvatskog Crvenog križa. 

7.4. Donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i prijedlog 

kandidata Glavnom odboru za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog 

Crvenog križa. 

8. Pitanja, prijedlozi i informacije 

8.1. Donesena je Odluka o donaciji novčanih sredstava kao pomoć u obnovi zgrade Društva 

Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. 

8.2. Primljena na znanje informacija vezana za okončanje postupka s N.M. 

8.3. Primljena na znanje informacija vezana za tužbu Ž.R. 

8.4. Primljena na znanje informacija o zamolbi Vladi Republike Hrvatske za promjenom 

datuma „Tjedna borbe protiv tuberkuloze“ u 2017. godini (umjesto od 14. do 21. rujna, 

predloženi datum je od 1. do 8. kolovoza). 

 


