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4. SJEDNICA 23. SAZIVA GLAVNOG ODBORA  

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

8. srpnja 2021.  
 

1. Usvajanje zapisnika 
▪ Usvajanje zapisnika 1. (konstituirajuće) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 23. saziva održane 13. svibnja 2021. 

▪ Usvajanje zapisnika 2. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 23. saziva održane 27. svibnja 2021. 

▪ Usvajanje zapisnika 3. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 23. saziva održane 8. lipnja 2021. 

2. Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 13. svibnja do 8. srpnja 2021. i izvršenje 

zaključaka  
a) Izvješće o aktivnostima 

b) Izvršenje zaključaka 

3. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva 

4. Odluka o imenovanju Statutarne komisije 

5. Natječaj za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 
a) Odluka o raspisivanju javnog natječaja i utvrđivanju uvjeta za izbor i imenovanje izvršnog 

predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

b) Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i predlaganje kandidata 

Glavnom odboru za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

c) Natječaj za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

6. Odluka o priznavanju troškova članovima Skupštine, Glavnog odbora i Nadzornog 

odbora te članovima savjeta, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskog Crvenog križa 

7. Odluka o financijskoj potpori Češkom Crvenom križu 

8. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

9. Zaključci Povjerenstva za nepokretnu imovinu 

10. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Zaključak Gradskog ureda za opću upravu radi upisa promjena u Registar udruga 

Republike Hrvatske - informacija 

b) Gradsko društvo Crvenog križa Županja, upit vezano za izbor člana odbora na funkciju u 

lokalnoj samoupravi; Ostavka na mjesto predsjednika Gradskog društva Crvenog križa 

Vukovar 
c) Očitovanje na prijedlog za pokretanje stegovnog postupka pred Etičkim povjerenstvom 

d) Sudjelovanje predsjednika i ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa u izborima za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave – informacija vezana uz Gradsko društvo Crvenog 

križa Ludbreg i Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj 

e) Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin - Situacija u Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin, 

objave u medijima – očitovanje 

f)  Općinsko društvo Crvenog križa Topusko – Mjere poduzete vezano za stavljanje van snage 

Odluke od 10.05.2018. (suglasnost za imenovanje ravnatelja) – očitovanje 

g) Dopis Odbora Gradskog društva Crvenog križa Opatija 

h) Sastanak predsjednika i potpredsjednice sa H. P. – informacija 

i)  Naučene lekcije – suradnja s Ministarstvom obrane 

j)  RTL Potraga – demanti 

k) GDCK Sisak – pritužbe na rad ravnatelja 

l)  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nepokretnu imovinu Hrvatskog Crvenog 

križa 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika  
 

Z a k lj u č a k 
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1.1. Usvaja se zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva održane 13. svibnja 2021., kako je dostavljen u materijalima.  
 

1.2. Usvaja se zapisnik 2. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva održane 27. svibnja 2021., kako je dostavljen u materijalima.  
 

1.3. Usvaja se zapisnik 3. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva održane 8. lipnja 2021., kako je dostavljen u materijalima. 

 

 

Ad 2) Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 13. svibnja do 8. srpnja 2021. i izvršenje zaključaka 
 

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. 
 

2.2. Prima se na znanje izvršenje zaključaka s prethodne sjednice, kako je dostavljeno u 

materijalima. 

 

 

Ad 3) Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva 
 

Z a k lj u č a k 
 

3.1. Ne donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva, kako je dostavljeno u 

materijalima, obzirom da je u dostavljenom prijedlogu utvrđeno sedam od devet članova Etičkog 

povjerenstva, što nije u skladu sa člankom 6. stavkom 4. Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog 

križa. Prihvaća se prijedlog sedam članova Etičkog povjerenstva, a Odluka o osnivanju i 

imenovanju Etičkog povjerenstva donijet će se na jednoj od narednih elektroničkih sjednica 

Glavnog odbora kad se utvrdi prijedlog preostala dva člana Etičkog povjerenstva. 

 

 

Ad 4) Odluka o imenovanju Statutarne komisije 
 

Z a k lj u č a k 
 

4.1. Donosi se Odluka o imenovanju Statutarne komisije, kako je dostavljeno u materijalima uz 

dodatak 13. člana Statutarne komisije, iz redova mladih Hrvatskog Crvenog križa.  
 

4.2. Prijedlog teksta Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji utvrdi Statutarna komisija, dostavit će 

se svim društvima Hrvatskog Crvenog križa. 
 

4.3. Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa sazvat će 1. sjednicu Statutarne komisije. 

 

 

Ad 5) Natječaj za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

5.1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja i utvrđivanju uvjeta za izbor i imenovanje 

izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

5.2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i predlaganje kandidata 

Glavnom odboru za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, kako je 

dostavljeno u materijalima. 
  

5.3. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog 

Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima. 
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Ad 6) Odluka o priznavanju troškova članovima Skupštine, Glavnog odbora i Nadzornog odbora 

te članovima savjeta, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

6.1. Donosi se Odluka o priznavanju troškova članovima Skupštine, Glavnog odbora i Nadzornog 

odbora te članovima savjeta, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskog Crvenog križa, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 

 

Ad 7) Odluka o financijskoj potpori Češkom Crvenom križu 
 

Z a k lj u č a k 
 

7.1. Donosi se Odluka o financijskoj potpori Češkom Crvenom križu, kako je dostavljeno u 

materijalima. 

 

 

Ad 8) Organizacijsko-kadrovska pitanja 
 

Z a k lj u č a k 
 

8.1. Donose se odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljica/ravnatelja 

društava Crvenog križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Gradsko društvo 

Crvenog križa Buzet, Gradsko društvo Crvenog križa Poreč, Gradsko društvo Crvenog križa Pula, 

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica  i Općinsko društvo Crvenog križa Gračac, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 

 

Ad 9) Zaključci Povjerenstva za nepokretnu imovinu 
 

Z a k lj u č a k 
 

9.1. Primaju se na znanje zaključci Povjerenstva za nepokretnu imovinu, kako je dostavljeno u 

materijalima. 
 

9.2. Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa uputit će prijedlog Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 

da se nekretnina u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa u Zadarskoj ulici u Zagrebu, sukladno 

zaključku Povjerenstva za nepokretnu imovinu, proglasi neperspektivnom imovinom. 

 

 

Ad 10) Pitanja, prijedlozi i informacije 
 

Z a k lj u č a k 
 

10.1. Prima se na znanje zaključak Gradskog ureda za opću upravu radi upisa promjena u Registar 

udruga Republike Hrvatske.  
 

10.2. Prima se na znanje upit Gradskog društva Crvenog križa Županja vezano za izbor člana 

Odbora na funkciju u lokalnoj samoupravi te ostavka predsjednika Gradskog društva Crvenog 

križa Vukovar.  
 

10.3. Gradskom društvu Crvenog križa Županja uputit će se dopis vezano za izbor člana Odbora 

na funkciju u lokalnoj samoupravi s uputom da se član Odbora obrati Povjerenstvu za odlučivanje 

o sukobu interesa, a sukladno odredbama članka 24. Statuta Hrvatskog Crvenog križa. 
 

10.4. Prima se na znanje očitovanje na prijedlog za pokretanje stegovnog postupka pred Etičkim 

povjerenstvom. 
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10.5. Prima se na znanje očitovanje Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg vezano za 

sudjelovanje predsjednika i ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa u izborima za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

10.6. Prima se na znanje očitovanje Gradskog društva Crvenog križa Ogulin vezano za situaciju u 

Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin i objave u medijima. 
 

10.7. Prima se na znanje očitovanje Općinskog društva Crvenog križa Topusko vezano za mjere 

poduzete u svezi sa stavljanjem van snage Odluke od 10.05.2018. (suglasnost za imenovanje 

ravnatelja). 
 

10.8. Zadužuju se stručne službe Hrvatskog Crvenog križa da naprave prijedlog za reguliranje 

statusa ravnatelja Općinskog društva Crvenog križa Topusko, obzirom na njegov dugogodišnji 

korektan rad na mjestu ravnatelja tog društva. 
 

10.9. Prima se na znanje dopis Odbora Gradskog društva Crvenog križa Opatija. 
 

10.10. Prima se na znanje informacija o sastanku predsjednika i potpredsjednice sa H. P. 
 

10.11. Prima se na znanje informacija o edukaciji „Naučene lekcije“ u suradnji s Ministarstvom 

obrane Republike Hrvatske. 

 

10.12. Prima se na znanje demanti informacija objavljenih u emisiji RTL „Potraga“. 
 

10.13. Od Odbora Gradskog društva Crvenog križa Sisak zatražit će se očitovanje na pritužbe na 

rad ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Sisak. 
 

10.14. Donosi se Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nepokretnu imovinu 

Hrvatskog Crvenog križa kako je predloženo na sjednici. 

 

 

 

 

 


