
9. SJEDNICA SKUPŠTINE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 22. SAZIVA 
25. ožujka 2021. godine  

 
 
 
Prijedlog dnevnog reda: 

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva, ovjerovitelja i zapisničara 
2. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Skupštine 22. saziva 
3. Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu  
4. Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje (2017.-2020.) 
5. Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog revizora  
6. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu  
8. Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje (2017.-2020.) 
9. Pitanja i prijedlozi  
 
 

 
Z a k lj u č a k 

Predloženo Radno predsjedništvo zastupnici su jednoglasno usvojili, kako je dostavljeno u 
materijalima. 
Predloženi dnevni red zastupnici su jednoglasno usvojili, kako je dostavljeno u materijalima. 
 
Prijedlog zapisničara i a ovjerovitelja zastupnici su jednoglasno usvojili, kako je dostavljeno u 
materijalima. 
 
 
Ad 1) Otvaranje Skupštine  
 

Z a k lj u č a k 
1.1. Sjednica Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva je otvorena. 
 
 
Ad 2) Zapisnik 8. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na zapisnik 8. 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 8. sjednice 22. saziva Skupštine. 
 
 
Ad 3) Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu  
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu nije bilo te je 
isti usvojen s 85 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 
 

Z a k lj u č a k 
3.1. Usvaja se Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu kako je dostavljeno zastupnicima u 
materijalima. 
 
Ad 4) Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje (2017.-2020.) 
 



Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje (2017.-
2020.) nije bilo te je Izvješće usvojeno s 84 glasova za, 0 protiv i 1 suzdržanim. 
 
 

Z a k lj u č a k 
4.1. Usvaja se Izvješće Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje (2017.-2020.) kako je 
dostavljeno zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 5) Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog revizora  
 
Primjedaba na Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog 
revizora nije bilo te je Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog 
revizora usvojen s 85 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih. 

 
Z a k lj u č a k 

5.1. Usvajaju se Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2020. zajedno s izvješćem neovisnog 
revizora kako su dostavljeni zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 6) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola 
za 2020. godinu nije bilo te je Upitnik usvojen s 84 glasova za, 0 protiv i 1 suzdržanim. 
 

 
Z a k lj u č a k 

6.1. Usvaja se Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu kako 
je dostavljen zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 7) Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu  
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu nije bilo te je 
Izvješće usvojeno s 84 glasova za, 0 protiv i 1 suzdržanim. 
 

Z a k lj u č a k 
7.1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu, kako je dostavljeno zastupnicima 
u materijalima. 
 
 
Ad 8) Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje (2017.-2020.) 
 
Prijedloga, dopuna ili primjedaba na Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje (2017.-2020.) 
nije bilo te je Izvješće usvojeno sa 84 glasova za, 0 protiv i 1 suzdržanim. 
 

Z a k lj u č a k 
8.1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje (2017.-2020.) kako je dostavljeno 
zastupnicima u materijalima. 
 
 
Ad 9) Pitanja i prijedlozi  
 
Pitanja i prijedloga nije bilo. 
 


