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5. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV), 8. ožujak 2018.  

 

DNEVNI RED:  

1. Zapisnik 4. sjednice Glavnog odbora 22. saziva  

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

- Potvrda telefonske suglasnosti: 

o Novčana pomoć Albanskom Crvenom križu 

3. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

a) Prijedlog dnevnog reda 

b) Zapisnik 22. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

c) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2017. godinu 

d) Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2017. godini 

e) Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2017. zajedno s izvješćem neovisnog revizora 

f) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu 

g) Strateški plan Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje od 2018. do 2022. godine 

4. Financijske odluke 

a) Odluka o potpisnicima po žiro računima Hrvatskog Crvenog križa 

b) Članarina Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za 2018. 

godinu 

c) DAF teretno vozilo 

5. Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa, načinu isticanja 

zastave i znaka te upotrebi ostalih oznaka crvenog križa u promotivne svrhe 

6. Volonteri Hrvatskog Crvenog križa 

a) Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu 

b) Smjernice za volontiranje Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca 

7. Pravila nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa 

8. Pravila natjecanja u realističnom prikazu ozljeda Hrvatskog Crvenog križa 

9. Prigodna priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

10. Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi Hrvatskog Crvenog križa u 

2017. godini 

11. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 

b) Društva Hrvatskog Crvenog križa – informacije (Samobor, Vukovar, Zaprešić, Virovitičko-

podravska županija) 

c) Informacija o održanom sastanku ravnatelja svih društava Crvenog križa 

12. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Informacija o provedenoj inventuri i otpisu 

b) Pokretanje postupka likvidacije trgovačkog društva Clementia d.o.o. 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE:  

1. Zapisnik 4. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

2.1. Usvojen je zapisnik 4. sjednice Glavnog odbora 22. saziva. 

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

2.1. Primljeno je na znanje izvršenje zaključaka s prethodne sjednice Glavnog odbora od 

dana 30. studenoga 2017. godine. 

2.2. Primljeno je na znanje Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora. 

2.3. Potvrđena je telefonska suglasnost za uplatu novčanih sredstava Albanskom Crvenom 

križu za pomoć stradalima u velikim poplavama koje su pogodile Albaniju od 13. 

prosinca 2017. godine. 



2 
 

3. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

3.1. Utvrđen je prijedlog dnevnog reda za 3. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa koja 

će se održati 22. ožujka 2018. godine. 

3.2. Primljen je na znanje zapisnik 2. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa, 

isti će se dostaviti Skupštini na usvajanje. 

3.3. Utvrđen je prijedlog Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2017. godinu, s 

izmjenom na stranici 58. 

3.4. Primljeno je na znanje Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2017. godini, isto će se 

dostaviti Skupštini na usvajanje. 

3.5. Utvrđen je prijedlog Financijskog izvještaja na datum 31. prosinca 2017. godine zajedno 

s izvješćem neovisnog revizora, isti će se dostaviti Skupštini na usvajanje. 

3.6. Utvrđen je prijedlog Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrola za 2017. godinu, isti će se dostaviti Skupštini na usvajanje. 

3.7. Utvrđen je prijedlog Strateškog plana Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje od 2018. do 

2022. godine, uz dodatke na stranici 21. i 22, isti će se dostaviti Skupštini na usvajanje. 

4. Financijske odluke 

4.1. Donesena je Odluka o potpisnicima po žiro računima Hrvatskog Crvenog križa. 

4.2. Donesena je Odluka o članarini Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca za 2018. godinu. 

4.3. Primljena je na znanje službena bilješka o DAF teretnom vozilu te je donesena odluka o 

prihvaćanju ponude Automehanike Jaklić.  

5. Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa, načinu 

isticanja zastave i znaka te upotrebi ostalih oznaka crvenog križa u promotivne svrhe 

5.1. Donesen je novi Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika Hrvatskog Crvenog 

križa, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi ostalih oznaka crvenog križa u 

promotivne svrhe. 

5.2. Poslat će se okružnica na sva društva Hrvatskog Crvenog križa – Hrvatski Crveni križ se 

izraditi unificirane naljepnice za sva vozila u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa i 

društava Hrvatskog Crvenog križa s oznakom „Hrvatski Crveni križ“ i donirati ih svim 

društvima. 

5.3. Donesena je Odluka o održavanju 22. Državnog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog 

križa dana 12. svibnja 2018. godine u Vinkovcima, a domaćin je GDCK Vinkovci. 

6. Volonteri Hrvatskog Crvenog križa 

6.1. Donesen je novi Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu. 

6.2. Prihvaćene su Smjernice za volontiranje Međunarodne federacije društava Crvenog križa 

i Crvenog polumjeseca. 

7. Pravila nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa 

7.1. Donesena su nova Pravila nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog 

križa. 

8. Pravila natjecanja u realističnom prikazu ozljeda Hrvatskog Crvenog križa 

8.1. Donesena su Pravila natjecanja u realističnom prikazu ozljeda Hrvatskog Crvenog križa. 

9. Prigodna priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

9.1. Donesena je odluka o odabiru vizualnog rješenja prigodnih priznanja za 2018. godinu – 

prihvaćen je prijedlog 1. „Kvadrati“, veličine 10x10 centimetara. 

9.2. Prihvaćen je prijedlog da se „Jubilarno priznanje HCK“ dodjeljuje pojedincima i pravnim 

osobama za njihov doprinos ili izniman doprinos i suradnju na realizaciji ciljeva i zadaća 

Hrvatskog Crvenog križa, razvoju i unaprjeđenju pojedinih djelatnosti te promicanju 

ugleda Hrvatskog Crvenog križa. 

9.3. Prihvaćen je prijedlog da se ustanove dvije vrste priznanja: Jubilarna zahvalnica i 

Jubilarna plaketa s priznanjem. 
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9.4. Određen je datum održavanja 6. sjednice Glavnog odbora – 10. svibnja 2018. godine. 

9.5. Donesen je zaključak da su društva Hrvatskog Crvenog križa dužna najkasnije do 1. 

svibnja 2018. godine dostaviti svoje prijedloge za dodjelu prigodnih priznanja Komisiji 

za priznanja Hrvatskog Crvenog križa. 

10. Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi Hrvatskog Crvenog 

križa u 2017. godini 

10.1. Prihvaćeno je Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi 

Hrvatskog Crvenog križa u 2017. godini. 

11. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

11.1. Dana je prethodna suglasnost za imenovanje ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog 

križa kako slijedi: Društvo Crvenog križa Ličko-senjske županije – Vlado Brkljačić 

(ravnatelj-volonter), Društvo Crvenog križa Šibensko-kninske županije – Tonka 

Mikulandra (ravnatelj-volonter), Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar – Vesna 

Pavleković (reizbor, na mandat), Gradsko društvo Crvenog križa Sisak – Igor Čičak 

(reizbor, na mandat), Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić – Denis Ljevaković (na 

mandat, bio ravnatelj početnik), Gradsko društvo Crvenog križa Buje – Hrvoje Kovačević 

(ravnatelj početnik). 

11.2. Primljena je na znanje informacija o Mikrodomu Gradskog društva Crvenog križa 

Samobor. 

11.3. Primljena je na znanje informacija o situaciji u Gradskom društvu Crvenog križa 

Vukovar. 

11.4. Primljena je na znanje informacija o poduzetim radnjama od strane Gradskog društva 

Crvenog križa Zaprešić protiv bivšeg ravnatelja. 

11.5. Primljena je na znanje informacija o inicijativi za ponovno osnivanje Društva Crvenog 

križa Virovitičko-podravske županije. 

11.6. Primljena je na znanje informacija o Sastanku ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog 

križa, koji se održao 15. i 16. veljače 2018. godine u Centru za edukaciju Gradskog 

društva Crvenog križa Osijek u Orahovici. 

11.7. Predsjednicima i članovima odbora društava Hrvatskog Crvenog križa uputiti će se dopis 

kojim se upozorava da je nepoštivanje odluke Skupštine Hrvatskog Crvenog križa izričito 

negiranje strukture funkcije Hrvatskog Crvenog križa te da je u slučaju objektivne 

nemogućnosti ravnatelja za sudjelovanje na godišnjem sastanku ravnatelja obveza da 

sastanku prisustvuje predsjednik društva Crvenog križa ili zamjena ravnatelja. 

11.8. Donesena je odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnatelje društava 

Hrvatskog Crvenog križa.  

12. Pitanja, prijedlozi i informacije 

12.1. Primljena je na znanje informacija o provedenoj inventuri i otpisu. 

12.2. Primljena je na znanje informacija o pokretanju postupka likvidacije trgovačkog društva 

Clementia d.o.o., u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa. 

12.3. Primljena je na znanje informacija o sudskim postupcima za stan u vlasništvu Hrvatskog 

Crvenog križa. 

12.4. Dana je ovlast izvršnom predsjedniku da krene u pregovore, kako bi se navedeni spor 

okončao u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

12.5. Donesen je zaključak o organizaciji Sastanka predsjednika društava Hrvatskog Crvenog 

križa u rujnu 2018. godine, a sukladno preuzetim poslovnim obvezama Središnjeg ureda 

Hrvatskog Crvenog križa.  

 


