
1 
 

3. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV), 18. listopada 2017.  

 

DNEVNI RED:  

1. Zapisnik 2. sjednice Glavnog odbora 22. saziva  

2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne sjednice 

- Potvrda telefonske suglasnosti: 

o za pokretanje postupka nabave standardnih invalidskih kolica i elektromotornih kreveta 

za kućnu njegu bolesnika 

3. Izbor izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2018. 

do 31. prosinca 2021. godine (izvješće Povjerenstva) 

4. Financijsko izvješće Hrvatskog Crvenog križa za I.-VI. 2017. 

5. Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Kriznog stožera Hrvatskog 

Crvenog križa 

7. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 

a) Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 

b) Prijedlog za održavanje 22. Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 2018. godine 

c) Odluka o održavanju 22. Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 

8. 45. sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ (12. listopada 2017. godine) 

9. Obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja krvi u 2017. godini 

10. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 

b) Obilazak terena 

c) Problemi u radu društava - informacije 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE:  

1. Zapisnik 2. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

2.1. Primljen je na znanje zapisnik 2. sjednice Glavnog odbora 22. saziva. 

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

2.1. Potvrđena je telefonski dana suglasnost od 23. kolovoza 2017. godine za nabavu 

standardnih invalidskih kolica i elektromotornih kreveta za kućnu njegu bolesnika. 

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

dana 18. listopada 2017. godine. 

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

3. Izbor izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje od 1. siječnja 

2018. do 31. prosinca 2021. godine (izvješće Povjerenstva) 

3.1. Donesena je Odluka o izboru Roberta Markta za izvršnog predsjednika Hrvatskog 

Crvenog križa za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine. 

4. Financijsko izvješće Hrvatskog Crvenog križa za I.-VI. 2017. 

4.1. Primljeno je na znanje Financijsko izvješće Hrvatskog Crvenog križa za I.-VI. 2017 na 

koje je suglasnost dao Nadzorni odbor Hrvatskog Crvenog križa. 

5. Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa 

6.1. Donesena je Odluka o osnivanju radne skupine u sastavu od pet članova za izradu novog 

Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa. 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Kriznog stožera 

Hrvatskog Crvenog križa 

6.1. Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Kriznog 

stožera Hrvatskog Crvenog križa. 
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7. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 

7.1. Donesena su nova Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. 

7.2. Usvojena je preporuka da se na budućim Natjecanjima mladih Hrvatskog Crvenog križa 

kod ponude smještaja vodi računa o tome da svi sudionici budu smješteni na istoj lokaciji 

i u istim uvjetima. 

7.3. Donesena je Odluka o održavanju 22. Državnog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog 

križa dana 12. svibnja 2018. godine u Vinkovcima, a domaćin je GDCK Vinkovci. 

8. 45. sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ (12. listopada 2017. godine) 

8.1. Primljeno je na znanje izvješće o provedenoj jubilarnoj 45. Sabirnoj akciji „Solidarnost na 

djelu“, akcija je provedena 12. listopada 2017. godine. 

9. Obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja krvi u 2017. godini 

9.1. Primljena je na znanje informacija o aktivnostima vezanim za državna priznanja za 

DDK. 

9.2. Primljena je na znanje informacija o stanju DDK u Republici Hrvatskoj. 

10. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

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

Karlovačke županije Mirjane Puškarić (temeljem članka 43. Statuta Hrvatskog Crvenog 

križa. 

10.2. Dana je prethodna suglasnost za imenovanje ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog 

križa kako slijedi: DCK Karlovačke županije – Branka Hastor (ravnatelj-volonter); GDCK 

Koprivnica – Adela Sočev (reizbor); GDCK Obrovac – Marko Vulić (reizbor); GDCK Drniš – 

Vinka Badžim (reizbor); ODCK Darda – Ivan Hodak (reizbor); DCK Sisačko-moslavačke 

županije – Maja Böhm (ravnatelj-volonter); GDCK Vrbovsko – Alenka Mahnik (na 

mandat - bila ravnatelj početnik); ODCK Gvozd – Mirko Vučinić (ravnatelj početnik, od 1. 

prosinca 2017. godine). 

10.3. Dana je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja uz poseban 

uvjet (SSS) za GDCK Bjelovar. 

10.4. Primljena je na znanje informacija o obilasku terena, otočkih društava Crvenog križa 

Brač, Hvar, Vis, Korčula i Lastovo. 

10.5. Primljena je na znanje informacija o radu u društvima: Makarska, Pakrac, Vis, Zaprešić, 

Lastovo, uz dopunu za društva Crvenog križa Slavonski Brod i Brač, a vezano za sudske 

sporove. 

10.6. Primljena je na znanje informacija o Općinskom društvu Crvenog križa Dvor, i donesen 

zaključak da će se posjetiti navedeno društvo i razgovarati s načelnikom općine. 

10.7. Primljena je na znanje informacija o DCK Sisačko-moslavačke županije u cilju rješavanja 

problema financiranja društva i potrebi sastanka sa županom. Također, prima se na 

znanje informacija o novootvorenim poslovnim prostorima GDCK Dugo Selo. 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

11.1. Primljena je na znanje informacija vezana za projekt GDCK Krapina „Podrška socijalnom 

uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, koji bi se trebao provoditi na 

području cijele Krapinsko-zagorske županije i području rada drugih GDCK na tom 

području. Organizirati će se sastanak s ravnateljima i predsjednicima svih društava 

Crvenog križa na području ŽDCK Krapina radi dogovora i rješenja. Članica Glavnog 

odbora je zadužena za organizaciju sastanka. 

11.2. Primljena je na znanje informacija o postupanju Hrvatskog Crvenog križa na traženje 

nadležnih državnih tijela vezano za podnesenu anonimnu prijavu. 

11.3. Primljena je na znanje informacija o radu i sastavu Povjerenstva za izradu Pravilnika o 

ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, a predsjednik Povjerenstva dostavio 

tekst zaključaka s prve sjednice Povjerenstva. 

 


