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14. SJEDNICA 23. SAZIVA GLAVNOG ODBORA  

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

Nacionalni logistički centar HCK, Zagreb 

3. ožujka 2022.  
 

 

Dnevni red: 
 

1. Aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa vezano za ukrajinsku krizu 

2. Zapisnik 13. sjednice Glavnog odbora 23. saziva 

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

a) Izvješće o aktivnostima od 25. studenoga 2021. do 3. ožujka 2022. 

b) Izvršenje zaključaka 11. – 13. sjednice 

4. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

a) Prijedlog dnevnog reda 

b) Zapisnik 2. sjednice 23. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

c) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2021. 

d) Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2021. 

e) Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2021. zajedno s izvješćem neovisnog 

revizora 

f) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021 

5. Financijske odluke 

a) Članarina Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca za 2022 

6. DDK 

a) Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi Hrvatskog 

Crvenog križa u 2021. 

7. Članstvo Hrvatskog Crvenog križa 

8. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja. 

b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijim od uvjeta 

propisanih Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 

c) Izvješće o provedbi Plana nadzora nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa 

za 2021. 

d) Izvješće o provedbi Projekta HCK 2020. 

e) Inicijativa za osnivanje Gradskog društva Crvenog križa Novalja 

f) Kandidatura za člana Glavnog odbora 

9. Imovina Hrvatskog Crvenog križa 

a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nepokretnom imovinom za 2021. 

b) Povjerenstvo za nepokretnu imovinu Hrvatskog Crvenog križa 

c) Stan u Hatzovoj u Zagrebu 

d) Dom za starije i nemoćne u Iloku – dopis župana Vukovarsko-srijemske 

županije 

e) Zemljište u Zadarskoj 

f) Postupak povrata imovine 

10. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Provedena inventura i otpis - informacija 

b) Repozitorij Hrvatskog Crvenog križa u sustavu Digitalnih akademskih arhiva i 

repozitorija (DABAR) – informacija 

c) Strateški plan Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje od 2023. do 2027. – 

informacija 

d) Prodaja službenih vozila društvima Hrvatskog Crvenog križa – informacija 

 



23. saziv Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa – 3.III.2022. 

2  
14. sjednica 23. saziva Glavnog odbora HCK  

Ad 1) Aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa vezano za ukrajinsku krizu 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

1.1. Donosi se odluka o uplati novčanih sredstava za apel kojeg je raspisao Međunarodni odbor 

Crvenog križa, kako je predloženo na sjednici. 
 

1.2. Donosi se odluka o uplati novčanih sredstava za apel kojeg je raspisala Međunarodna 

federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kako je predloženo na sjednici. 

 
Ad 2) Zapisnik 13. sjednice Glavnog odbora 23. saziva 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

2.1. Usvaja se zapisnik 13. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 

od 27. do 28. siječnja 2022., kako je dostavljen u materijalima. 

 
Ad 3) Izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s prethodnih sjednica 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

3.1. Usvaja se Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 25. studenog 2021. do 3. ožujka 2022., 

kako je dostavljeno u materijalima. 
 

3.2. Prima se na znanje izvršenje zaključaka od 11. do 13. sjednice Glavnog odbora, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 
Ad 4) Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

4.1. Obzirom na odredbe Poslovnika o radu Skupštine, a vezano za trenutno važeće 

epidemiološke mjere i preporuke, zastupnicima u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa uputit će se 

upit u kojem se zastupnici trebaju izjasniti na koji način će se održati sjednica Skupštine. 
 

4.2. Utvrđuje se prijedlog dnevnog reda za 3. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva koja će se održati 24. ožujka 2022., kako je dostavljeno u materijalima uz dopunu dnevnog 

reda točkom „Verifikacija mandata zastupnika“. 
 

4.3. Prihvaća se prijedlog člana Glavnog odbora da se održe izbori za preostala tri člana Glavnog 

odbora na Skupštini Hrvatskog Crvenog križa, sukladno Odluci o broju i sastavu članova Glavnog 

odbora i članova Nadzornog odbora Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva od 25. ožujka 

2021. (URBROJ: 1004153-01-4-14-21/01-6) te će se sukladno navedenome dopuniti dnevni red 

za sjednicu Skupštine koja je planirana za 24. ožujka 2022. 
 

4.4. Prima se na znanje zapisnik 2. sjednice 23. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa, kako 

je dostavljeno u materijalima, a koji će se dostaviti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa za usvajanje 

na 3. sjednici koja je planirana za 24. ožujka 2022. 
 

4.5. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2021., kako je dostavljeno 

u materijalima, a koji će se dostaviti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa za usvajanje na 3. sjednici 

koja je planirana za 24. ožujka 2022. 
 

4.6. Prima se na znanje Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2021., kako je dostavljeno u 

materijalima, a koje će se dostaviti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa za usvajanje na 3. sjednici 

koja je planirana za 24. ožujka 2022. 
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4.7. Utvrđuje se prijedlog Financijskih izvještaja na datum 31. prosinca 2021. zajedno s izvješćem 

neovisnog revizora, kako je dostavljeno u materijalima, a koji će se dostaviti Skupštini Hrvatskog 

Crvenog križa za usvajanje na 3. sjednici koja je planirana za 24. ožujka 2022. 
 

4.8. Prima se na znanje Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 

2021., kako je dostavljeno u materijalima, a koji će se dostaviti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 

za usvajanje na 3. sjednici koja je planirana za 24. ožujka 2022. 

 
Ad 5) Financijske odluke 
 

Z a k lj u č a k 
 

5.1. Donosi se Odluka o članarini Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca za 2022., kako je dostavljeno u materijalima. 

 
Ad 6) DDK 
 

Z a k lj u č a k 
 

6.1. Prima se na znanje Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi 

Hrvatskog Crvenog križa u 2021., kako je dostavljeno u materijalima. 

 
Ad 7) Članstvo Hrvatskog Crvenog križa 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

7.1. Prima se na znanje informacija o provedenoj anketi o članstvu u društvima Hrvatskog Crvenog 

križa. 
 

7.2. Skupštini Hrvatskog Crvenog križa uputit će se prijedlog za 3. sjednicu 23. saziva planiranu 

za 24. ožujka 2022. za donošenje odluke o visini članarine u 2023. koja će se primjenjivati od 1. 

siječnja 2023., kojom bi se iznos članarine povećao u odnosu na trenutno važeću odluku za 2022. 

i to za aktivne članove 6 eura, a za mlade članove 2 eura, te će se sukladno navedenome izmijeniti 

prijedlog dnevnog reda utvrđen pod točkom 4 A. – Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

– Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda. 

 
Ad 8) Organizacijsko-kadrovska pitanja 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

8.1. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog 

društva Crvenog križa Čabar, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

8.2. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Općinskog 

društva Crvenog križa Vojnić, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

8.3. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog 

društva Crvenog križa Zlatar, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

8.4. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Društva 

Crvenog križa Karlovačke županije, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

8.5. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Društva Crvenog 

križa Ličko-senjske županije, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

8.6. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gradskog 

društva Crvenog križa Buje, kako je dostavljeno u materijalima. 
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8.7. Ne donosi se odluka o davanju odobrenja Gradskom društvu Crvenog križa Orahovica za 

raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijim od uvjeta propisanih člankom 2. stavkom 1. Pravilnika 

o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, te se zadužuje se predsjednika i izvršnog 

predsjednika da održe sastanak s predsjednikom Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i da 

o obavljenom razgovoru izvijeste Glavni odbor. 
 

8.8. Prima se na znanje Izvješće o provedbi Plana nadzora nad radom društava Hrvatskog 

Crvenog križa za 2021., kako je dostavljeno u materijalima. 
 

8.9. Temeljem prijedloga člana Glavnog odbora donosi se zaključak da će se svim društvima 

Hrvatskog Crvenog križa putem okružnice poslati upute za pisanje dopisa i predložak dopisa koje 

je Hrvatski Crveni križ izradio za internu uputu, prilagođene društvima Hrvatskog Crvenog križa. 
 

8.10. Prima se na znanje Izvješće o provedbi Projekta HCK-2020, kako je dostavljeno u 

materijalima. 
 

8.11. Prihvaća se inicijativa za osnivanje Gradskog društva Crvenog križa Novalja, kako je 

dostavljeno u materijalima. Glavni odbor zadužuje predsjednika da obavi razgovor s 

gradonačelnikom Novalje te da o istom obavijesti Glavni odbor. 
 

8.12. Prima se na znanje odluka Skupštine Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije o 

kandidaturi za člana Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa predstavnika Društva Crvenog 

križa Osječko-baranjske županije, kako je dostavljeno u materijalima 

 
Ad 9) Imovina Hrvatskog Crvenog križa 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

9.1. Prima se na znanje Izvješće o provedbi Plana upravljanja nepokretnom imovinom za 2021., 

kako je dostavljeno u materijalima. 
 

9.2. Prihvaća se ostavka članova Povjerenstva za nepokretnu imovinu imenovanih ispred 

Središnjeg ureda te člana Povjerenstva imenovanog ispred Glavnog odbora. 
 

9.3. Donosi se zaključak da u Povjerenstvu za nepokretnu imovinu mogu biti isključivo članovi 

Glavnog odbora, čime članstvo u Povjerenstvu za nepokretnu imovinu prestaje svima koji nisu 

ujedno i članovi Glavnog odbora. 
 

9.4. Donosi se odluka o imenovanju Povjerenstva za nepokretnu imovinu. 
 

9.5. Donosi se odluka o prihvaćanju ponude od 150.000,00 eura kao kupoprodajne cijene za stan 

u Hatzovoj koja je u skladu s Odlukom o određivanju kupoprodajne cijene za stan u Ulici Pavla 

Hatza u Zagrebu od 25. studenog 2021. (URBROJ: 1005181-01-7-26-21/13-5). 
 

9.6. Zadužuju se stručne službe Hrvatskog Crvenog križa da, sukladno odluci o prihvaćanju 

ponude, pripreme ugovor o kupoprodaji stana u Ulici Pavla Hatza u Zagrebu. 
 

9.7. Hrvatski Crveni križ zatražit će novu procjenu vrijednosti nekretnine Doma za starije i 

nemoćne u Iloku te po dobivenoj novoj procjeni krenut će u pregovore s Vukovarsko-srijemskom 

županijom. 
 

9.8. Zadužuje se izvršnog predsjednika da u ime Glavnog odbora vodi pregovore s Vukovarsko-

srijemskom županijom. 
 

9.9. Hrvatski Crveni križ zatražit će novu procjenu vrijednosti zemljišta u Zadarskoj ulici u Zagrebu. 
 

9.10. Povjerenstvo za nepokretnu imovinu će sazvati sve fizičke i pravne osobe koje su iskazale 

interes za zemljište u Zadarskoj ulici u Zagrebu na sjednicu Povjerenstva te će o navedenome 

podnijeti izvješće Glavnom odboru. 
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9.11. Donosi se odluka o odustajanju od zahtjeva za povrat imovine u odnosu na nekretnine 

opisane kao stambene zgrade u Zagrebu, Dubravkin trg 11 te stan u Zagrebu, Ulica Pavla Hatza 

28. 
 

9.12. Donosi se odluka o nastavku postupka u dijelu zahtjeva koji se odnosi na nekretnine u 

Zagrebu na adresama Alagovićeva 17 i nekadašnja Ulica Moša Pijade 15 (danas Medveščak). 

 
 

Ad 10) Pitanja, prijedlozi i informacije 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

10.1. Prima se na znanje informacija o provedenoj inventuri i otpisu, kako je dostavljeno u 

materijalima.  
 

10.2. Prima se na znanje informacija o repozitoriju Hrvatskog Crvenog križa u sustavu Digitalnih 

akademskih arhiva i repozitorija (DABAR), kako je dostavljano u materijalima.  
 

10.3. Prima se na znanje informacija o izradi Strateškog plana Hrvatskog Crvenog križa za 

razdoblje od 2023. do 2027., kako je izneseno na sjednici. 
 

10.4. Prima se na znanje informacija o prodaji službenih vozila Hrvatskog Crvenog križa, kako je 

dostavljeno u materijalima. 
 

10.5. Donosi se odluka o prodaji prikolice za prijevoz vozila Gradskom društva Crvenog križa 

Gospić, sukladno cijeni utvrđenoj Odlukom o pokretanju postupka prodaje službenih vozila od 28. 

siječnja 2022. (URBROJ: 1005396-01-7-26-22/13-26).  
 

10.6. Donosi se odluka o prodaji vozila VW Crafter 35 Gradskom društvu Crvenog križa Kaštela, 

sukladno cijeni utvrđenoj Odlukom o pokretanju postupka prodaje službenih vozila od 28. siječnja 

2022. (URBROJ: 1005396-01-7-26-22/13-26). 
 

10.7. Donosi se odluka o odustajanju od prodaje vozila Škoda Scala obzirom je navedeno vozilo 

potrebno za obavljanje aktivnosti uslijed ukrajinske krize. 
 

10.8. Donosi se odluka da se preostala vozila ponude za kupnju svim zaposlenicima Hrvatskog 

Crvenog križa po istim cijenama kao što je utvrđeno za društva Hrvatskog Crvenog križa temeljem 

Odluke o pokretanju postupka prodaje službenih vozila od 28. siječnja 2022. (URBROJ: 1005396-

01-7-26-22/13-26), uz iznimku vozila Škoda Scala. 
 

10.9. Donosi se odluka o pokretanju postupka javne prodaje putem servisa „Njuškalo“ za sva 

vozila preostala nakon eventualne kupnje od strane zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa, za što 

će se cijena utvrditi u iznosu ne manjem od procijenjene vrijednosti vozila sukladno uvjetima na 

tržištu. 

 

 

 

 


