
 
Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“, broj 56/16), Skupština Hrvatskog 
Crvenog križa 22. saziva na 8. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020. godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2021. godini 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa u 2021. godini, u cilju postizanja boljih 
rezultata, provjere sposobnosti i organiziranosti te učvršćivanja zajedništva Hrvatskog Crvenog križa na svim 
razinama organiziranosti. 

 
Članak 2. 

Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa u 2021. godini: 
1. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja,  
2. Tjedan Crvenog križa – od 8. do 15. svibnja,  
3. 24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa:  

• školska/općinska/gradska natjecanja – 27. ožujka  
• međužupanijska natjecanja – 17. travnja  
• Državno natjecanje – 15. svibnja 

4. Svjetski dan prve pomoći – 11. rujna (druga subota u rujnu),  
5. Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći (rujan)  
6. Nacionalno natjecanje spasilačkih klubova HCK (rujan) 
7. Tjedan borbe protiv tuberkuloze – od 14. do 21. rujna,  
8. 49. sabirna akcija “Solidarnost na djelu” – 8. listopada, 
9. Dan dobrovoljnih davatelja krvi – 25. listopada, 
10.  Tjedan solidarnosti – od 8. do 15. prosinca, 
11.  Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama – od 15. studenoga do 15. 

prosinca,  
12. Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim 

zadaćama Hrvatskog Crvenog križa:  
• Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske – 1. ožujka,  
• Svjetski dan tuberkuloze -24.ožujka, 
• Svjetski dan zdravlja – 7. travnja,  
• Dan planeta Zemlje – 22. travnja,  
• Svjetski dan darivatelja krvi – 14. lipnja,  
• Svjetski dan izbjeglica – 20. lipnja,  
• Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja,  
• Međunarodni dan mladih – 12. kolovoza,  
• Svjetski dan humanosti – 19. kolovoza,  
• Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza,  
• Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada,  
• Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa – 13. listopada,  
• Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima – 18. listopada,  
• Dan borbe protiv AIDS-a – 1. prosinca,  
• Međunarodni dan volontera – 5. prosinca, 
• Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca, 
• Međunarodni dan migranata – 18. prosinca. 

13. Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.  



 
Članak 3. 

Zajedničke akcije su obveza svih razina organiziranja Hrvatskog Crvenog križa i provode se u skladu s ovom 
Odlukom i preporukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. 
 
 

Članak 4.  
Ova Odluka bit će objavljena na HCK info i dostavit će se svim društvima Hrvatskog Crvenog križa. 
 

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

Prim. Josip Jelić, dr. med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 14. prosinca 2020. 
Urbroj:  
 
 
 
 
Dostaviti:  

1. Društvima Hrvatskog Crvenog križa, svima 
2. Službi za financijsko-računovodstvene poslove i logistiku, ovdje 
3. Službi za pravne i opće poslove, ljudske potencijale te koordinaciju rada društava, ovdje 

 
 


