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15. SJEDNICA 23. SAZIVA GLAVNOG ODBORA  

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

Nacionalni logistički centar HCK, Zagreb 

2. svibnja 2022.  
 

 

Dnevni red: 

 

1. Zapisnik 14. sjednice Glavnog odbora 23. saziva 

2. Izvješće o aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa vezano za ukrajinsku krizu 

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

a) Izvješće o aktivnostima od 3. ožujka do 2. svibnja 2022. 

b) Izvršenje zaključaka 14. sjednice 

4. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

a) Prijedlog dnevnog reda 

b) Zapisnik 3. sjednice 23. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
c) Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

5. Izbori za tri člana Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 

a) Prijedlozi za Verifikacijsko povjerenstvo 

b) Prijedlozi za Kandidacijsko povjerenstvo 

c) Prijedlozi za Izborno povjerenstvo 

d) Pristigle kandidature za tri člana Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa  

a) Prijedlog počasnih članova – zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 

za članstvo u Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa  

6. Financijske odluke 

a) Odluka o prodaji službenog vozila trgovačkom društvu Clementia 1878 d.o.o. 

b) Odluka o odobrenju novčanih sredstava za nabavu priznanja, zahvalnica, 

plaketa i mapa za plakete Hrvatskog Crvenog križa 

c) Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju troškova provedbe humanitarnih 

aktivnosti 

7. Volonterska priznanja 

a) Odluka o dodjeli priznanja „Volonter/ka godine“ 

b) Odluka o dodjeli priznanja „Volonterski tim godine“ 

8. Odluka o provođenju 50. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2022.“ 

9. Organizacijsko-kadrovska pitanja  

a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja 

10. Inicijativa Gradskog Društva Crvenog križa Đurđevac za dodjelu Reda Hrvatskog 

Crvenog križa 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Kuda ide ovaj Crveni križ? 
 

Ad 1) Zapisnik 14. sjednice Glavnog odbora 23. saziva 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

1.1. Usvaja se zapisnik 14. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 

3. ožujka 2022., kako je dostavljen u materijalima. 
 

1.2. Usvaja se prijedlog da se izradi transkript točke 9 c) Stan u Hatzovoj u Zagrebu s 14. sjednice 

Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 3. ožujka 2022., koji će biti sastavni 

dio zapisnika 14. sjednice. 
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Ad 2) Izvješće o aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa vezano za ukrajinsku krizu 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

2.1. Prima se na znanje izvješće o aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa vezano za ukrajinsku 

krizu, kako je izneseno na sjednici. 

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

 

Z a k lj u č a k 
 

3.1. Prima se na znanje izvješće o aktivnostima za razdoblje od 3. ožujka 2022. do 2. svibnja 

2022., kako je dostavljeno u materijalima. 
 

3.2. Prima se na znanje izvršenje zaključaka s 14. sjednice Glavnog odbora, kako je dostavljeno 

u materijalima, s korekcijom tehničke greške u točki 27. kako je naveo član Glavnog odbora. 

 
Ad 4) Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

4.1. Utvrđuje se prijedlog dnevnog reda za 4. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva koja će se održati dana 12. svibnja 2022., kako je dostavljeno u materijalima. 
 

4.2. Prima se na znanje zapisnik 3. sjednice 23. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa, kako 

je dostavljeno u materijalima. 

 

4.3. Utvrđuje se prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa, kako je 

dostavljeno u materijalima, s izmjenama Središnjeg ureda kako slijedi: U članku 40. stavak 1. 

mijenja se i glasi: „Za pravovaljanost izbora predsjednika i potpredsjednika Hrvatskog Crvenog 

križa kandidati moraju dobiti natpolovičnu većinu glasova zastupnika koji sudjeluju u radu 

Skupštine“. U članku 42. dodaje se odredba koja glasi: „Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 

donošenja.“. 

 
Ad 5) Izbori za tri člana Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 

 
 

Z a k lj u č a k 
 

5.1. Prima se na znanje informacija da će Skupština Hrvatskog Crvenog križa Verifikacijsko 

povjerenstvo izabrati na sjednici koja će se održati 12. svibnja 2022. 
 

5.2. Prima se na znanje informacija da će Skupština Hrvatskog Crvenog križa Kandidacijsko 

povjerenstvo izabrati na sjednici koja će se održati 12. svibnja 2022. 
 

5.3. Prima se na znanje informacija da će Skupština Hrvatskog Crvenog križa Izborno 

povjerenstvo izabrati na sjednici koja će se održati 12. svibnja 2022. 
 

5.4. Utvrđuje se privremeni prijedlog kandidacijske liste sukladno prijedlozima društava Hrvatskog 

crvenog križa koji će se uputiti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa. 
 

5.5. Glavni odbor neće predlagati počasnog člana - zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog 

križa za člana Glavnog odbora, sukladno odredbama Pravilnika o izborima u Hrvatskom Crvenom 

križu kojim je propisano da Glavni odbor može dati prijedlog počasnih članova koji su članovi 

Skupštine HCK, za članstvo u Glavnom odboru. 

 
Ad 6) Financijske odluke 
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Z a k lj u č a k 
 

6.1. Donosi se odluka o ponudi službenog vozila trgovačkom društvu Clementia 1878 d.o.o. 
 

6.2. Donosi se Odluka o odobrenju novčanih sredstava za nabavu priznanja, zahvalnica, plaketa 

i mapa za plakete Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

6.3. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju troškova provedbe humanitarnih aktivnosti, 

kako je dostavljeno u materijalima. 

 
Ad 7) Volonterska priznanja 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

7.1. Donosi se Odluka o dodjeli priznanja „Volonter/ka godine“ volonterki iz Gradskog društva 

Crvenog križa Županja, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

7.2. Donosi se Odluka o dodjeli priznanja „Volonterski tim godine“ Volonterskom timu GDCK Sisak 

za odgovor na kriznu situaciju, iz Gradskog društva Crvenog križa Sisak, kako je dostavljeno u 

materijalima. 
 

7.3. Prihvaća se prijedlog da predsjednik na svečani način uruči priznanja „Volonter/ka godine“ i 

„Volonterski tim godine“. 

 
Ad 8) Odluka o provođenju 50. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2022.“ 
 

Z a k lj u č a k 
 

8.1. Donosi se Odluka o provođenju 50. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2022.“, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 
Ad 9) Organizacijsko-kadrovska pitanja 
 

 

Z a k lj u č a k 
 

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

društva Crvenog križa Ivanić-Grad, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

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

društva Crvenog križa Sisak, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

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

društva Crvenog križa Garešnica, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

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

društva Crvenog križa Ivanec, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

9.5. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljicu Gradskog 

društva Crvenog križa Labin, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

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

društva Crvenog križa Rab, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

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

društva Crvenog križa Vukovar, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

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

društva Crvenog križa Plitvička jezera, kako je dostavljeno u materijalima. 
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9.9. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Društva 

Crvenog križa Šibensko-kninske županije, do 24. veljače 2023. 

 
Ad 10) Inicijativa Gradskog Društva Crvenog križa Đurđevac za dodjelu Reda Hrvatskog 

Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

10.1. Utvrđuje se prijedlog za dodjelu Reda Hrvatskog Crvenog križa na inicijativu Gradskog 

društva Crvenog križa Đurđevac, kako je dostavljeno u materijalima, koji će se proslijediti Komisiji 

za priznanja na odlučivanje. 

 
Ad 11) Pitanja, prijedlozi i informacije 
 

Nije bilo zaključaka. 


