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6. SJEDNICA 23. SAZIVA GLAVNOG ODBORA  

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

30. rujna 2021.  
 

 
 

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika 
▪ Usvajanje zapisnika 4. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva 

održane 8. srpnja 2021. 

▪ Usvajanje zapisnika 5. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 23. saziva održane 26. kolovoza 2021. 

2. Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 8. srpnja do 29. rujna 2021. i izvršenje zaključaka  
a) Izvješće o aktivnostima 

b) Izvršenje zaključaka 

3. Natječaj za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 
a) Prijedlog Programa rada Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje 2022.-2025., 

„Završiti započeto“, Robert Markt 

b) Zapisnik sjednice Povjerenstva za provedbu Natječaja i predlaganje kandidata Glavnom 

odboru za izbor imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

c) Odluka Povjerenstva o predlaganju kandidata Glavnom odboru za izbor i imenovanje 

izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

d) Odluka o izboru i imenovanju izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

4. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine 

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika 

6. Financijske odluke 
a) Odluka o stavljanju van snage Odluke o izuzimanju od provedbe Pravila o provođenju 

postupaka nabave robe, radova i usluga u Hrvatskom Crvenom križu u kriznoj situaciji 

b) Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima za vrijeme 

trajanja izvanrednog stanja izazvanog potresom u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i 

Zagrebačkoj županiji 

c) Odluka o potpisnicima po žiro računima 

7. Uputa za pokretanje poziva za pomoć u slučaju kriznih situacija 

8. Odluka o utvrđivanju poziva za pomoć u slučaju kriznih situacija 

9. Pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji 
a) Nabava opreme za dječja igrališta i vježbališta na otvorenom 

b) Nabava sjenica 

c) Kontejnerska naselja, priprema za zimu 

d) Apel za stanovništvo Hrvatske pogođeno potresom, utrošak preostalih sredstava – 

Dom za nezbrinutu djecu, Sisak 

10. 24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 

11. Organizacijsko-kadrovska pitanja 
a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja 
b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijima od uvjeta propisanim 

člankom 2. stavkom 1. Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 
c) Informacija o provedenom izvanrednom neposrednom nadzoru nad radom Gradskog društva 

Crvenog križa Opatija 

d) Informacija vezana uz Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg 

e) Informacija vezana uz Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj 

f)  Općinsko društvo Crvenog križa Topusko 

g) Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo 

h) Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek – ostavka na sve funkcije u Hrvatskom 

Crvenom križu 

12. Nepokretna imovina – informacija 

13. Državni plan djelovanja civilne zaštite – operativni plan, krizna komunikacija 
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a) Obrazloženje 

b) Donošenje zaključka 

14. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa 
a) Prijedlozi za izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa – informacija 

b) Smjernice za izradu statuta nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i 

Dodatak Smjernicama za izradu statuta nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca 

15. Pitanja, prijedlozi i informacije 
a) Zaključak Gradskog ureda za opću upravu radi upisa promjena u Registar udruga Republike 

Hrvatske – informacija 

b) Vježba Jastrebarsko 2021.; naučene lekcije – informacija 

 

 

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika  
 

Z a k lj u č a k 
 

1.1. Usvaja se zapisnik 4. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 

8. srpnja 2021., kako je dostavljen u materijalima.  
 

1.2. Usvaja se zapisnik 5. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva održane 26. kolovoza 2021., kako je dostavljen u materijalima.  

 

Ad 2) Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 8. srpnja do 29. rujna 2021. i izvršenje zaključaka 
 

Z a k lj u č a k 
 

2.1. Usvaja se Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 8. srpnja do 29. rujna 2021., kako je 

dostavljeno u materijalima. 
 

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

materijalima. 

 

Ad 3) Natječaj za izbor i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

3.1. Prima se na znanje Prijedlog Programa rada Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje 

2022.-2025., „Završiti započeto“, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

3.2. Prima se na znanje zapisnik sjednice Povjerenstva za provedbu Natječaja i predlaganje 

kandidata Glavnom odboru za izbor imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, 

kako je dostavljeno u materijalima. 
 

3.3. Prima se na znanje Odluka Povjerenstva o predlaganju kandidata Glavnom odboru za izbor i 

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

3.4. Donosi se Odluka o izboru i imenovanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, za 

mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. 

 

Ad 4) Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine 
 

Z a k lj u č a k 
 

4.1. Prima se na znanje financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2021., kako je dostavljen 

u materijalima. 
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Ad 5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 

mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika 
 

Z a k lj u č a k 
 

5.1. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 6) Financijske odluke 
 

Z a k lj u č a k 
 

6.1. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o izuzimanju od provedbe Pravila o 

provođenju postupaka nabave robe, radova i usluga u Hrvatskom Crvenom križu u kriznoj situaciji, 

kako je dostavljeno u materijalima. 
 

6.2. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima za 

vrijeme trajanja izvanrednog stanja izazvanog potresom u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i 

Zagrebačkoj županiji, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

6.3. Donosi se Odluka o potpisnicima po žiro računima, kako je dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 7) Uputa za pokretanje poziva za pomoć u slučaju kriznih situacija 
 

Z a k lj u č a k 
 

7.1. Prima se na znanje Uputa za pokretanje poziva za pomoć u slučaju kriznih situacija, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 8) Odluka o utvrđivanju troškova provedbe humanitarnih akcija 
 

Z a k lj u č a k 
 

8.1. Donosi se Odluka o utvrđivanju troškova provedbe humanitarnih aktivnosti, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 9) Pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji 
 

Z a k lj u č a k 
 

9.1. Donosi se odluka o davanju odobrenja za provedbu projekta opremanja dječjih igrališta na 

području Petrinje, Siska i Gline, a projekt će biti financiran doniranim sredstvima Društva Crvenog 

krsta/križa Bosne i Hercegovine. 
 

9.2. Donosi se odluka o davanju odobrenja za provedbu projekta nabave sjenica za kontejnerska 

naselja i drugi alternativni smještaj, a projekt će biti financiran doniranim sredstvima Društva 

Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. 
 

9.3. Prima se na znanje informacija o projektu „Winterization strategy – priprema za zimu“, kako 

je dostavljeno u materijalima. 
 

9.4. Donosi se Odluka o isplati novčane pomoći Dječjem domu Vrbina u Sisku, kako je dostavljeno 

u materijalima. 

 

Ad 10) 24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

10.1. Donosi se Odluka o održavanju 24. natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa, kako je 

dostavljeno u materijalima.  
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10.2. Donosi se Odluka o prijedlogu i sastavu Državnog povjerenstva za provedbu 24. natjecanja 

mladih Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima.  

 

Ad 11) Organizacijsko-kadrovska pitanja 
 

Z a k lj u č a k 
 

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

društava Crvenog križa i to: Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar, Gradskog društva Crvenog 

križa Obrovac, Gradskog društva Crvenog križa Slunj, Gradskog društva Crvenog križa Solin i 

Gradskog društva Crvenog križa Ilok, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

11.2. Donosi se Odluka o davanju odobrenja Općinskom društvu Crvenog križa Darda za 

raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijima od uvjeta propisanim člankom 2. stavkom 1. 

Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

11.3. Prima se na znanje informacija o provedenom izvanrednom neposrednom nadzoru nad 

radom Gradskog društva Crvenog križa Opatija, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

11.4. Donosi se zaključak da se zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje 

ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Opatija uputi Povjerenstvu za ravnatelje Glavnog 

odbora Hrvatskog Crvenog križa, koje će razmotriti zahtjev i obaviti razgovor s kandidatom za 

ravnatelja, te svoj prijedlog za daljnje postupanje uputiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa 

radi donošenja odluke. 
 

11.5. Prima se na znanje informacija vezana uz ostavke predsjednika i potpredsjednika u 

Gradskom društvu Crvenog križa Ludbreg, kako je dostavljeno u materijalima. 

 

11.6. Prima se na znanje informacija vezana uz Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj, kako 

je dostavljeno u materijalima. 
 

11.7. Donosi se zaključak da se korespondencija između predsjednika Hrvatskog Crvenog križa i 

predsjednice Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj, dostavi na znanje članovima Odbora 

Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj. 
 

11.8. Donosi se zaključak da predsjednik i izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa obave 

razgovor s predsjednikom i ravnateljem Općinskog društva Crvenog križa Topusko u cilju 

rješavanja situacije u tom društvu, te o svemu izvijeste članove Glavnog odbora na jednoj od 

slijedećih sjednica Glavnog odbora. 
 

11.9. Prima se na znanje očitovanje Odbora Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, a vezano 

za prijedlog za pokretanje stegovnog postupka pred Etičkim povjerenstvom, kako je dostavljeno 

u materijalima. 
 

11.10. Prima se na znanje ostavka ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Osijek, na sve 

funkcije u Hrvatskom Crvenom križu, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

11.11. Donosi se odluka o imenovanju novog predstavnika u Glavni odbor Međunarodne 

federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 

 

Ad 12) Nepokretna imovina – informacija 
 

Z a k lj u č a k 
 

12.1. Prima se na znanje informacija o nepokretnoj imovini, kako je dostavljeno u materijalima. 
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Ad 13) Civilna zaštita – operativni plan, krizna komunikacija 
 

Z a k lj u č a k 
 

13.1. Donosi se zaključak sukladno kojem Hrvatski Crveni križ ne prihvaća model prema kojem 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, temeljem Državnog plana djelovanja 

civilne zaštite, upravlja komunikacijom u krizama. Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i 

Temeljnim načelima Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ zadržava 

svoju neovisnost i autonomiju u svojim aktivnostima pa tako i u upravljanju svojom komunikacijom 

u krizama. 

 

Ad 14) Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

14.1. Obzirom da su zaprimljena očitovanja samo dva društva Hrvatskog Crvenog križa (DCK 

Koprivničko-križevačke županije i GDCK Virovitica), Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa uputiti 

će svim društvima Hrvatskog Crvenog križa poziv za dostavu komentara i prijedloga za izmjene i 

dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa. 
 

14.2. Primaju se na znanje Smjernice za izradu statuta nacionalnih društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca i Dodatak Smjernicama za izradu statuta nacionalnih društava Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca, kako je dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 15) Pitanja, prijedlozi i informacije 
 

Z a k lj u č a k 
 

15.1. Prima se na znanje Rješenje Gradskog ureda za opću upravu radi upisa promjena Hrvatskog 

Crvenog križa u Registar udruga Republike Hrvatske. 
 

15.2. Prima se na znanje informacija o vježbi „Jastrebarsko 2021., naučene lekcije“. 
 

15.3. Donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva. 
 

15.4. Prima se na znanje informacija o Zelenom okviru za zeleniju svakodnevicu i Povelji o klimi i 

okolišu za humanitarne organizacije. 
 

15.5. Prima se na znanje informacija o osnivanju radne skupine za izradu baze volontera i članova 

Hrvatskog Crvenog križa. 

 

 


