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13. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV),  
26. rujna 2019. godine 

 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Zapisnik 12. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva 
2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa i izvršenje 

zaključaka s prethodne sjednice  
Potvrda telefonske suglasnosti:  
a) Odluka o vremenu i mjestu održavanja Nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći i 

imenovanju Natjecateljskog odbora  
b) Odluka o prihvaćanju kreditnih uvjeta 

3. Financijski izvještaj Hrvatskog Crvenog križa, siječanj - lipanj 2019. godine 
4. Odluka o imenovanju ovlaštenih potpisnika na žiro računima Hrvatskog Crvenog križa 
5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te 

plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika 
6. Organizacijsko-kadrovska pitanja  

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 
b) Problematika u radu društava Hrvatskog Crvenog križa 
c) Obilazak društava Hrvatskog Crvenog križa 

7. Imovina Hrvatskog Crvenog križa 
a) Donacija vozila Gradskom društvu Crvenog križa Hrvatska Kostajnica  
b) Informacija o postupku kupovine zemljišta u k.o. Sesvete Novo 
c) Pregled kupoprodaje nekretnina Hrvatskog Crvenog križa 

8. Poslovanje društva u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa - Clementia 1878 d.o.o. 
9. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Informacija o sudjelovanju glasnogovornice Hrvatskog Crvenog križa u 
aktivnostima IFRC 

b) Informacija o Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa 
c) Informacija o organizaciji i provedbi sastanka Odbora mladih IFRC-a i Odbora 

mladih Hrvatskog Crvenog križa  
 
ZAKLJUČCI SJEDNICE:  
 
1. Zapisnik 12. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

1.1. Usvojen je zapisnik 12. 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. 

2.2. Potvrđena je suglasnost za donošenje Odluke o vremenu i mjestu održavanja 
Nacionalnog  natjecanja ekipa prve pomoći i imenovanju Natjecateljskog odbora  
2.3. Potvrđena je suglasnost za donošenje Odluke o prihvaćanju kreditnih uvjeta. 
 

3.    Financijski izvještaj Hrvatskog Crvenog križa, siječanj - lipanj 2019. godine 
             3.1. Usvojen je financijski izvještaj Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje siječanj-lipanj 
2019. 
 
4.     Odluka o imenovanju ovlaštenih potpisnika na žiro računima Hrvatskog Crvenog križa 

      4.1.  Donesena je odluka o imenovanju ovlaštenih potpisnika na žiro računima 
Hrvatskog Crvenog križa 

 
5.    Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te 
plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika 

5.1. Usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika 
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6.    Organizacijsko-kadrovska pitanja 
   6.1.  Donesene su odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje 

ravnateljica/ravnatelja društvima Crvenog križa kako slijedi: Općinsko društvo Crvenog 
križa Dvor, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Društvo Crvenog križa 
Zagrebačke županije, Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski, Gradsko društvo 
Crvenog križa Đurđevac, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Gradsko društvo Crvenog 
križa Vrbovec, Gradsko društvo Crvenog križa Kutina, Društvo Crvenog križa Brodsko-
posavske županije i Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg. 

   6.2.  Donesena je odluka o uskrati prethodno dane suglasnosti ravnatelju Gradskog 
društva Crvenog križa Čabar. 
 
7.   Imovina Hrvatskog Crvenog križa 

7.1.   Donesena je Odluka o donaciji službenog vozila Gradskom društvu Crvenog križa 
Hrvatska Kostajnica  
7.2.  Primljena je na znanje informacija o postupku kupovine zemljišta u k.o. Sesvete 

Novo. 
7.3. Primljen je na znanje financijski izvještaj za nekretnine Hrvatskog Crvenog križa.  

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

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

9.    Pitanja, prijedlozi i informaciji 
   9.1.  Primljena je znanje informacija o sudjelovanju glasnogovornice Hrvatskog Crvenog 

križa u aktivnostima Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog 
polumjeseca. 

   9.2.   Primljena je na znanje informacija o Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći. 
   9.3.  Primljena je na znanje informacija o provedbi sastanka Odbora mladih 

Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Odbora mladih 
Hrvatskog Crvenog križa. 

   9.4.  Primljena je na znanje informacija o Memorandumu o razumijevanju Svjetske 
zdravstvene organizacije i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog 
polumjeseca. 

   
 


