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12. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV),  
04. srpnja 2019. godine 

 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Zapisnik 11. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 
2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne 

sjednice  
3. Financijske odluke 

- Odluka o nabavi specijaliziranog plovila 
4. Imovina Hrvatskog Crvenog križa 

- Zahtjev za suglasnost za izvođenje radova – Dom za starije i nemoćne osobe, Ilok 
5. Izvješće o provedbi akcije “Uz nas niste sami – Za dostojanstven život” 
6. Organizacijsko - kadrovska pitanja  

a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja 
b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja s drugačijim uvjetima 

7. Poslovanje društva u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa 
- Clementia 1878 d.o.o. 

8. Pitanja, prijedlozi i informacije 
a) Izvješće o 23. Državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa 
b) Organizacija natjecanja ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa 
c) Sudski postupak radi povrede autorskog prava – informacija 
d) Zahtjev Makedonskog Crvenog križa za korištenje Priručnika za pružanje prve pomoći 
e) Sudski postupak radi naknade štete protiv Hrvatskog telekoma – pravno mišljenje 
f) Informacija o korištenju HCK Intraneta (siječanj - lipanj 2019.) 

 
ZAKLJUČCI SJEDNICE:  
 
1. Zapisnik 11. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

1.1. Usvojen je zapisnik 11. sjednice Glavnog odbora 22. saziva. 
 

2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenju zaključaka s prethodne 
sjednice  

2.1.  Primljeno na znanje izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s 
prethodne sjednice Glavnog odbora. 

 
3.   Financijske odluke 
             3.1. Donesena je Odluka o nabavi specijaliziranog plovila – Rescue Runner 
 
4.   Imovina Hrvatskog Crvenog križa 

4.1.  Prihvaćen je zahtjev Doma za starije i nemoćne osobe Ilok te je usvojen prijedlog 
da Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa izda suglasnost za izvođenje radova Domu za 
starije i nemoćne osobe Ilok 

 
5.   Organizacijsko-kadrovska pitanja 
   5.1.  Donesene su odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje 

ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa 
Omiš, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Gradsko društvo Crvenog križa Otočac, 
Gradsko društvo Crvenog križa Benkovac, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Gradsko 
društvo Crvenog križa Dubrovnik i Gradsko društvo Crvenog križa Vrgorac. 
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   5.2.  Dano je odobrenje za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja s drugačijim 
uvjetom Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac. 

 
6.  Poslovanje društva u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa – Clementia 1878 d.o.o. 

6.1. Primljena je na znanje informacija o poslovanju društva Clementia 1878 d.o.o. 
 
 
 

7. Pitanja, prijedlozi i informaciji 
  7.1.  Primljeno je na znanje izvješće o 23. Državnom natjecanju mladih Hrvatskog 
Crvenog križa. 
  7.2.  Primljena je na znanje informacija o organizaciji natjecanja ekipa prve pomoći 

Hrvatskog Crvenog križa  
  7.3. Primljena je na znanje informacija o sudskom postupku radi povrede autorskog 
prava. 
  7.4. Primljena je na znanje informacija o zahtjevu Makedonskog Crvenog križa za 

korištenje materijala za izradu Priručnika za pružanje prve pomoći. 
   7.5.  Primljeno je na znanje pravno mišljenje odvjetnika o sudskom postupku radi 

naknade štete protiv Hrvatskog telekoma. 
   7.6.  Primljena je na znanje informacija o korištenju HCK Intraneta (siječanj-lipanj 2019). 
 


