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6. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV), 10. svibnja 2018.  

 

DNEVNI RED:  

1. Zapisnik 5. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

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

Potvrda telefonske suglasnosti: 

o Odluka o obustavi primjene Odluke o pokriću troškova provođenja humanitarnih akcija 

za Apel Hrvatska Kostajnica od 21. ožujka 2018. godine 

o Odluka o isplati novčane pomoći za 9 obitelji iz Hrvatske Kostajnice od 23. ožujka 2018. 

godine 

o Odluka o dodjeli priznanja „Volonter/ka godine“ i „Volonterski tim godine“ od 17. travnja 

2018. godine 

3. Prijedlozi za imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa 

4. Financijske odluke 
a) Priznanja za dobrovoljno davanje krvi 

5.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Kriznog stožera Hrvatskog     
Crvenog križa 

6. Kodeks ponašanja u zaštiti osobnih podataka za mrežu Obnavljanja obiteljskih veza 

Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Restoring Family Links Code of 

Conduct) 

7. Prigodna priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

8. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 

b) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sastavu Povjerenstva za ravnatelje Glavnog odbora HCK 

9. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Prijedlog datuma za održavanje sjednica Skupštine i Glavnog odbora za 2018. godinu 

 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE:  

1. Zapisnik 5. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

1.1. Usvojen je zapisnik 5. 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 telefonska suglasnost za Odluku o obustavi primjene Odluke o pokriću 

troškova provođenja humanitarnih akcija Apel Hrvatska Kostajnica od 21. ožujka 2018. 

godine. 

2.3. Potvrđena je telefonska suglasnost za Odluku o isplati novčane pomoći za 9 obitelji iz 

Hrvatske Kostajnice od 23. ožujka 2018. godine. 

3. Prijedlozi za imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa 

2.1. Donesena Odluka o imenovanju počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa. 

4. Financijske odluke 
4.1. Donesena Odluka o nabavi priznanja DDK u iznosu od 350.000,00 kuna. 

4.2. Donesena Odluka o nabavi motornog vozila u iznosu od 300.000,00 kuna. 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Kriznog stožera 
Hrvatskog Crvenog križa 

5.1. Donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Kriznog 

stožera Hrvatskog Crvenog križa. 

6. Kodeks ponašanja u zaštiti osobnih podataka za mrežu Obnavljanja obiteljskih veza 

Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Restoring Family Links Code 

of Conduct) 
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6.1. Usvojen je Kodeks ponašanja u zaštiti osobnih podataka za mrežu Obnavljanja 

obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

(Restoring Family Links Code of Conduct) 

7. Prigodna priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

7.1. Utvrđen je prijedlog Komisiji za priznanja za dodjelu Reda Hrvatskog Crvenog križa, 

sukladno članku 16. Pravilnika o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa. 

7.2. Donesena Odluka o dodjeli plaketa prema popisu kako su dostavila društva Hrvatskog 

Crvenog križa i Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa 

7.3. Usvojen prijedlog da se društvima Crvenog križa produži rok za dostavu prijedloga za 

priznanja za godinu jubileja do 15. lipnja 2018. 

8. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

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

križa kako slijedi- Općinsko društvo Crvenog križa Topusko, Gradsko društvo Crvenog 

križa Labin, Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica, Gradsko društvo Crvenog križa 

Ivanec, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera, Gradsko društvo Crvenog križa 

Korčula, Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica, Gradsko društvo Crvenog križa 

Grubišno Polje, Gradsko društvo Crvenog križa Slatina. 

8.2. Donesena je Odluka o Povjerenstvu za ravnatelje Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa. 

8.3. Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa od Gradskog društva Crvenog križa Vukovar 

prikupiti će svu relevantnu dokumentaciju o održavanju skupštine, izboru predsjednika i 

natječaju za izbor ravnatelja te temeljem toga informirati članove Gradskog odbora. 

8.4. Predsjedniku i članovima Odbora Gradskog društva Crvenog križa Vukovar uputiti će se 

dopis o nepoštivanju procedure izbora ravnatelja, te da će se do okončanja postupka 

izbora novog ravnatelja sva buduća komunikacija odvijati putem predsjednika Gradskog 

društva Crvenog križa Vukovar. 

8.5. Prima se na znanje informacija o isplati otpremnine za bivšeg zaposlenika. 

9. Pitanja, prijedlozi i informacije 

9.1. Usvojen je prijedlog datuma za održavanje sjednica Skupštine i Glavnog odbora za 2018. 

Godinu i to: 7. sjednica Glavnog odbora koja bi se održala 5. srpnja, 8. sjednica Glavnog 

odbora koja bi se održala 27. rujna, 4. sjednica Skupštine (svečana) koja bi se održala 22. 

listopada, 9. sjednica Glavnog odbora koja bi se održala 29. studenog i 5. sjednica 

Skupštine koja bi se održala 17. prosinca. 

9.2. Usvojen je prijedlog za domaćinstvo Nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći 

Hrvatskog Crvenog križa (GDCK Zagreb, Novi Vinodolski) 

9.3. Usvojen je prijedlog da Gradsko društvo Crvenog križa Osijek stavi na raspolaganje 

program prijavljivanja humanitarnih akcija, koji će biti objavljen na Intranetu 

Hrvatskog Crvenog križa. 

9.4. Usvojen je prijedlog provođenja 46. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2018.“. 


