
8. SJEDNICA SKUPŠTINE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 22. SAZIVA  
14. prosinca 2020. godine  

 
DNEVNI RED 

1. Otvaranje sjednice 
2. Zapisnik 7. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
3. Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa 
4. Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 
5. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu 
6. Program rada za 2021. godinu 
7. Financijski plan za 2021. godinu 
8. Odluka o visini članarine u 2021. godini 
9. Odluka o zajedničkim akcijama HCK u 2021. godini  
10. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Vaš dar za pravu stvar – infografika 
b) Razvoj prve pomoći – infografika 
c) Pravilno odlaganje zaštitne opreme - infografika 

 
ZAKLJUČCI SJEDNICE 
Predloženo Radno predsjedništvo zastupnici su jednoglasno usvojili kako je dostavljeno u materijalima. 
Predloženi dnevni red zastupnici su jednoglasno usvojili. 
Prijedlog zapisničara i ovjerovitelja zastupnici su jednoglasno usvojili. 
 
Ad 1) Otvaranje Skupštine  
 
Skupština je otvorena na SharePoint-u Hrvatskog Crvenog križa dana 14. prosinca 2020. godine s 
početkom u 10:00 sati. 
 

Z a k lj u č a k 
1.1. 8. sjednica Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva je otvorena. 
 
Ad 2) Zapisnik 7. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na zapisnik 6. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
nije bilo te je zapisnik primljen na znanje. 
 

Z a k lj u č a k 
2.1. Prima se na znanje Zapisnik 7. sjednice 22. saziva Skupštine. 
 
 
Ad 3) Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa nije bilo te je isti usvojen 
sa 99 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 
 

Z a k lj u č a k 
3.1. Usvaja se Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa kako je dostavljen zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 4) Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa nije bilo 
te je Pravilnik usvojen sa 96 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana. 
 

Z a k lj u č a k 
4.1. Usvaja se Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljen 
zastupnicima u materijalima. 



 
 
Ad 5) Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu 
 
Primjedaba na Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu nije bilo te su Izmjene i dopune 
financijskog plana usvojene sa 99 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 

 
Z a k lj u č a k 

5.1. Usvajaju se Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu, kako su dostavljene 
zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 6) Program rada za 2021. godinu 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Program rada za 2021. godinu nije bilo te je Program usvojen sa 
99 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 
 

 
Z a k lj u č a k 

6.1. Usvaja se Program rada za 2021. godinu, kako je dostavljen zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 7) Financijski plan za 2021. godinu 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Financijski plan za 2021. godinu nije bilo te je Financijski plan 
usvojen sa 99 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 
 

Z a k lj u č a k 
7.1. Usvaja se Financijski plan za 2021. godinu, kako je dostavljen zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 8) Odluka o visini članarine u 2021. godini 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Odluku o visini članarine u 2021. godini nije bilo te je Odluka 
usvojena sa 98 glasova za, 0 protiv i 1 suzdržanim (Anka Šulentić). 
 

Z a k lj u č a k 
8.1. Usvaja se Odluka o visini članarine u 2021. godini, kako je dostavljena zastupnicima u 
materijalima. 
 
 
Ad 9) Odluka o zajedničkim akcijama HCK u 2021. godini 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Odluku o zajedničkim akcijama HCK u 2021. godini nije bilo te je 
Odluka usvojena sa 99 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 
 

Z a k lj u č a k 
9.1. Usvaja se Odluka o zajedničkim akcijama HCK u 2021. godini, kako je dostavljena zastupnicima 
u materijalima. 
 
 
Ad 10) Pitanja, prijedlozi, informacije 
Zastupnicima u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa dostavljene su infografike o podijeljenim paketima 
hrane „Vaš dar za pravu stvar“ tijekom pandemije koronavirusa, pravilnom odlaganju zaštitne opreme 
te o razvoju prve pomoći u društvima Hrvatskog Crvenog križa. 


