
18. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA 22. SAZIVA 

4. ožujka 2021.  

 
 

DNEVNI RED 

1. Zapisnik 17. sjednice Glavnog odbora 22. saziva  

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

sjednice  

▪ zapisnički konstatirati donošenje akata na elektroničkim/telefonskim sjednicama 

3. Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu 

4. Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od DDK u 2020. godini 

5. Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje 2017.-2020. 

6. Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog revizora 

7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 

8. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini 

9. Izvješće o radu Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2017.-2020. 

10. Odluka o članarini IFRC-u za 2021. godinu 

11. Odluka o prestanku provođenja aktivnosti osiguranja čiste pitke vode u kriznim 

situacijama putem sustava Berkfeld TWA6 i TWA4 

12. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

a) Prijedlog dnevnog reda 

b) Odluka o broju i sastavu članova Glavnog odbora i članova Nadzornog odbora Skupštine 

Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva 

c) Poslovnik o radu zajedničke sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. i 23. saziva 

d) Informacija o pristigloj dokumentaciji za 23. saziv Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

e) Informacija o pristiglim kandidaturama za izvršna tijela Hrvatskog Crvenog križa 

f) Prijedlog počasnih članova za 23. saziv Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

g) Plan djelovanja Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje 2021.-2024. 

13. Organizacijsko-kadrovska pitanja: 

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 

b) Odobrenja za raspisivanje natječaja s drukčijim uvjetima 

c) GDCK Opatija – informacija 

14. Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskog Crvenog križa 

15. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) ODCK Topusko – prijedlog za izmjene Statuta Hrvatskog križa 

b) Anonimno pismo 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

Ad 1) Zapisnik 17. sjednice Glavnog odbora 22. saziva  
 

Prijedloga, dopuna ili primjedaba na zapisnik 17. sjednice Glavnog odbora 22. saziva nije bilo te 

je zapisnik usvojen. 

Z a k lj u č a k 

1.1. Usvaja se Zapisnik 17. sjednice Glavnog odbora 22. saziva, kako je dostavljen u materijalima 

putem elektroničke pošte. 

 

 

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

 

Z a k lj u č a k 

2.1. Usvaja se Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne 

sjednice, kako je dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 



Ad 3) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu 
 

Z a k lj u č a k 

3.1. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu, kako je 

dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 
 

3.2. Ministarstvu branitelja uputit će se dopis sa zamolbom za organizaciju sastanka s temom 

jačanja humanitarnih aktivnosti za traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata. 

 

 

Ad 4) Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od DDK u 2020. godini 
 

 

Z a k lj u č a k 

4.1. Usvaja je Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od DDK u 2020. godini, kako je 

dostavljena u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

 

Ad 5) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje 2017.-2020. 
 

 

Z a k lj u č a k 

5.1. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje 2017.-2020., kako 

je dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

 

Ad6) Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog revizora 
 

Z a k lj u č a k 

6.1. Utvrđuje se prijedlog Financijskih izvještaja na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem 

neovisnog revizora, kako je dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

 

Ad 7) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 
 

 

Z a k lj u č a k 

7.1. Utvrđuje se prijedlog Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 

2020. godinu, kako je dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

 

Ad 8) Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini 
 

 

Z a k lj u č a k 

8.1. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2020. godini, kako je dostavljeno 

u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

 

Ad 9) Izvješće o radu Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2017.-2020. 
 

Z a k lj u č a k 

9.1. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2017.-2020., 

kako je dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

Ad 10) Odluka o članarini IFRC-u za 2021. godinu  
 

 

Z a k lj u č a k 



10.1. Donosi se Odluka o članarini IFRC-u za 2021. godinu, kako je dostavljeno u materijalima 

putem elektroničke pošte. 
 

10.2. Zadužuje se predstavnika Hrvatskog Crvenog križa u Glavnom odboru Međunarodne 

federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca da o pitanju određivanja iznosa 

članarine prodiskutira na jednoj od sjednica Glavnog odbora Međunarodne federacije društava 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 

 

 

Ad 11) Odluka o prestanku provođenja aktivnosti osiguranja čiste pitke vode u kriznim situacijama 

putem sustava Berkfeld TWA6 i TWA4  
 

 

Z a k lj u č a k 

11.1. Donosi se Odluka o prestanku provođenja aktivnosti osiguranja čiste pitke vode u kriznim 

situacijama putem sustava Berkfeld TWA6 i TWA4, kako je dostavljeno u materijalima putem 

elektroničke pošte. 

 

 

Ad 12) Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
 

 

Z a k lj u č a k 

12.1. Utvrđuje se prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. i 23. 

saziva. 
 

12.2. Zastupnicima Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva uputit će se informacija da će 

se sjednica Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva održati elektroničkim putem. 
 

12.3. Zastupnicima Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva uputit će se zamolba za 

očitovanje žele li da se sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održi elektroničkim 

putem ili uživo. 
 

12.4. Utvrđuje se prijedlog Odluke o broju i sastavu članova Glavnog i Nadzornog odbora 

Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva te će isti biti upućen Skupštini Hrvatskog Crvenog 

križa na usvajanje. 
 

12.5. Tekst Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. i 23. saziva utvrdit će se 

nakon donošenja odluke o načinu održavanja sjednica Skupštine. 
 

12.6. Prima se na znanje informacija o pristigloj dokumentaciji za 23. saziv Skupštine Hrvatskog 

Crvenog križa. 
 

12.7. Prima se na znanje informacija o pristiglim kandidaturama za izvršna (izborna) tijela 

Hrvatskog Crvenog križa. 
 

12.8. Utvrđuje se prijedlog Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa za zastupnike – počasne 

članove Hrvatskog Crvenog križa (13) Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva te će isti biti 

upućen Skupštini Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje. 
 

12.9. Utvrđuje se prijedlog Plana djelovanja Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje od 2021. do 

2024. godine te će isti biti upućen Skupštini Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje. 

 

 

Ad 13) Organizacijsko-kadrovska pitanja 
 

 

Z a k lj u č a k 

13.1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljica/ravnatelja 

društava Crvenog križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko, Gradsko društvo 



Crvenog križa Novska i Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, kako je dostavljeno u materijalima 

putem elektroničke pošte. 
 

13.2. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijim od 

uvjeta propisanih Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Gradskom 

društvu Crvenog križa Obrovac i Gradskom društvu Crvenog križa Supetar, kako je dostavljeno u 

materijalima putem elektroničke pošte. 
 

13.3. Prima se na znanje dopis bivše predsjednice Gradskog društva Crvenog križa Opatija, kojim 

je dostavila na uvid dokumentaciju predanu Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci i 

Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom, Opća uprava i udruge Primorsko-

goranske županije, kako je dostavljeno u materijalima putem elektroničke pošte. 

 

 

Ad 14) Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskog Crvenog križa 
 

 

Z a k lj u č a k 

14.1. Donosi se Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskog Crvenog križa s izmjenama kako 

je predloženo na sjednici. 

 

 

Ad 15) Pitanja, prijedlozi i informacije  
 

 

Z a k lj u č a k 

15.1. Donosi se odluka o uskraćivanju prethodno dane suglasnosti za imenovanje ravnatelja. 
 

15.2. Prima se na znanje informacija o anonimnom pismu nezadovoljnih zaposlenika Središnjeg 

ureda Hrvatskog Crvenog križa, a izvršni predsjednik će o istome porazgovarati i sa 

zaposlenicima. 


