
IZBORNO KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 23. SAZIVA 

 25. ožujka 2021. 

 

 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva, ovjerovitelja i zapisničara 

2. Poslovnik o radu izborno konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. 

saziva  

3. Izbor radnih tijela Skupštine 

a) Verifikacijsko povjerenstvo 

b) Kandidacijsko povjerenstvo 

c) Izborno povjerenstvo 

4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva 

5. Odluka o broju i sastavu članova Glavnog i Nadzornog odbora Skupštine 23. saziva 

6. Izbor predsjednika, potpredsjednika, članova Glavnog odbora i Nadzornog odbora  

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

8. Pitanja i prijedlozi  

 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE 

Ad 1) Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva, ovjerovitelja i zapisničara  

 

 

Predloženo Radno predsjedništvo zastupnici su jednoglasno usvojili. 

Predloženi dnevni red zastupnici su jednoglasno usvojili. 

Prijedlog zapisničara i ovjerovitelja zastupnici su jednoglasno usvojili. 

 

 

Z a k lj u č a k 

Ad 2) Poslovnik o radu izborno konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva  

 

Z a k lj u č a k 

2.1. Donesen je Poslovnik o radu izborno konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

23. saziva. 

 

 

Ad 3) Izbor radnih tijela Skupštine 

a) Verifikacijsko povjerenstvo 

b) Kandidacijsko povjerenstvo 

c) Izborno povjerenstvo 

Prijedloga ili primjedaba na prijedloge članova i predsjednika radnih tijela nije bilo te su povjerenstva 

izabrana.  

 

Ad 4) Izvješće Verifikacijskog povjerenstva 

Na temelju Odluke o izborima za Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva, od 8. svibnja 2020. 

godine Skupština Hrvatskog Crvenog križa broji ukupno 145 zastupnika i to: 

- 111 zastupnika gradskih i općinskih društava HCK; 

-   21 zastupnika županijskih društava HCK (20 zastupnika županijskih društava 

i 1 zastupnika iz Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koje ima položaj 

gradskog i županijskog društva); 

-   13 zastupnika počasnih članova HCK. 

 



Po izvršenom izboru u društvima Hrvatskog Crvenog križa zaprimljeni su podaci o 129 zastupnika iz 

općinskih, gradskih i županijskih društava Crvenog križa.  

Z a k lj u č a k 

4.1. Konstatira se da Skupština Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva broji 142 zastupnika (129 

zastupnika iz općinskih, gradskih i županijskih društava Crvenog križa te 13 počasnih članova). 

Usvaja se Izvješće Verifikacijskog povjerenstva. 

 

 

Ad 5) Odluka o broju i sastavu članova Glavnog i Nadzornog odbora Skupštine 23. saziva 

 

Odlukom o broju i sastavu članova Glavnog i Nadzornog odbora Skupštine 23. saziva Glavni odbor 

ima 23 člana. Glavni odbor čine predsjednik, dva potpredsjednika i 20 članova. Nadzorni odbor ima 7 

članova te se vodi računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci. 

 

 

Ad 6) Izbor predsjednika, potpredsjednika, članova Glavnog odbora i Nadzornog odbora  

 

 

Izvješće Izbornog povjerenstva o izboru Predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

Nakon što je Skupština utvrdila listu kandidata za Predsjednika Hrvatskog Crvenog križa koja sadrži 1 

(jednog) kandidata za predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, pristupilo se pripremi i organizaciji 

elektroničkog glasovanja za izbor predsjednika Hrvatskog Crvenog križa. 

Izvješće Izbornog povjerenstva o izboru potpredsjednika Hrvatskog Crvenog križa 

Nakon što je Skupština utvrdila listu kandidata za potpredsjednike Hrvatskog Crvenog križa koja sadrži 

tri (3) kandidata za potpredsjednike Hrvatskog Crvenog križa, pristupilo se pripremi i organizaciji 

glasovanja elektroničkim putem za izbor dva potpredsjednika Hrvatskog Crvenog križa.   

Imena kandidata su na glasačke listiće, a temeljem utvrđenih kandidacijskih lista, uvrštena abecednim 

redom prezimena kandidata. 

Izvješće Izbornog povjerenstva o izboru članova Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 

Sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad 

između sjednica Skupštine, koje rješava sva pitanja u tijeku poslovne godine u skladu s odlukama, 

zaključcima i preporukama Skupštine. Glavni odbor ima najviše 23 člana. Sukladno Odluci o broju i 

sastavu članova Glavnog i Nadzornog odbora Skupštine 23. saziva, Glavni odbor Hrvatskog Crvenog 

križa broji 23 člana. 

Glavni odbor čine predsjednik, dva potpredsjednika i izabrani članovi. 

Članove Glavnog odbora bira Skupština na izborno konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika 

Skupštine. 

 

Nakon što je Skupština utvrdila listu kandidata za članove Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 

koja sadrži dvadesetdevet (29) kandidata, pristupilo se pripremi i organizaciji elektroničkog glasovanja 

za izbor dvadeset (20) članova Glavnog odbora.   

Izvješće Izbornog povjerenstva o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatskog Crvenog križa 

Sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa, Nadzorni odbor ima sedam članova. Članove Nadzornog 

odbora bira Skupština vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci. 

Nakon što je Skupština utvrdila listu kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatskog Crvenog križa 

koja sadrži sedam (7) kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatskog Crvenog križa pristupilo se 

pripremi i organizaciji elektroničkog glasovanja za izbor sedam (7) članova Nadzornog odbora.   



Z a k lj u č a k 

6.1. Za predsjednika (1) Hrvatskog Crvenog križa izabran je Josip Jelić. 

6.2. Za potpredsjednike (2) Hrvatskog Crvenog križa izabrani su Nada Badurina i Željko Grubišić. 

6.3. Sukladno Poslovniku o radu izborno konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

23. saziva, a u svezi sa člankom 40. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Nada Badurina, kao 

potpredsjednik s dobivenim većim brojem glasova, zamjenjuje predsjednika. 

6.4. Za članove Glavnog odbora (20) izabrani su: Vlado Brkljačić, Nebojša Buđanovac, Karmela 

Caparin, Alberta Cestarić, Denis Ćosić, Anica Francetić Kufrin, Branka Hastor, Franjo Husinec, Hrvoje 

Kovačević, Gordana Lazić-Tafra, Ludvik Matić, Terezija Nemetz, Štefica Pasarić, Vera Pleša 

Golubović, Josip Rener, Dražen Sačer, Davor Šimunović, Živko Šimunović, Dražen Švagelj i Damir 

Vlaić. 

6.5. Sukladno članku 41. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Glavni odbor čine predsjednik, dva 

potpredsjednika i izabrani članovi. 

6.6. Za članove Nadzornog odbora (7) izabrani su: Gloryan Grabner, Marija Jakominić, Danijela Kiš, 

Ilija Krištić, Šime Lisica, Dubravko Marković i Ivica Smiljan. 

 

 

Ad 7) Plan djelovanja Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje (2021.-2024.) 
 

 

Z a k lj u č a k 

7.1. Donosi se Plan djelovanja Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje (2021.-2024.). 

 

 

 

Ad 8) Pitanja i prijedlozi  
Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 


