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8. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV),  
27. rujna 2018. godine 

 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Zapisnik 7. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 
2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenju zaključaka s prethodne 

sjednice te potvrda telefonske suglasnosti 
 Odluka o pokretanju postupka nabave paketa hrane iz projekta FEAD II od 6. rujna 

2018. godine 
 Odluka o zajmu trgovačkom društvu Clementia 1878 d.o.o. od 6. rujna 2018. godine 

3. Izvještaj o pripremama za proslavu 140. godišnjice postojanja i djelovanja Crvenog križa 
na tlu današnje Republike Hrvatske 

4. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji poslovanja Hrvatskog Crvenog križa za 2016. 
godinu 

5. Financijski izvještaj I-VI Hrvatskog Crvenog križa za 2018. godinu 
6. Financijske odluke 

a) Odluke o potpisnicima po žiro računima Hrvatskog Crvenog križa 
b) Odluke o pokretanju postupka nabave paketa higijene iz projekta FEAD II 

7. Pravila komunikacije u Hrvatskom Crvenom križu 
8. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa u 2019. godini 
9. Prijedlog za imenovanje počasnog člana Hrvatskog Crvenog križa 
10. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

 a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 
 b) Edukacija za ravnatelje društava Hrvatskog Crvenog križa 

c) Izvještaj o stanju u društvima Hrvatskog Crvenog križa koja nisu dostavila podatke 
o JLP(R)S 
d) Izvještaj o provođenju Pravilnika o načinu korištenja znaka crvenog križa u 
Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima 

11. Prigodna priznanja Hrvatskog Crvenog križa 
12. Imovina Hrvatskog Crvenog križa 
13. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 
 
ZAKLJUČCI SJEDNICE:  
 
1. Zapisnik 7. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

1.1. Usvojen je zapisnik 7. sjednice Glavnog odbora 22. saziva. 
 

2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenju zaključaka s prethodne 
sjednice te potvrda telefonske suglasnosti 

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

2.2.  Potvrđena telefonska suglasnost za Odluku o pokretanju postupka nabave paketa 
hrane iz projekta FEAD II od 6. rujna 2018. godine. 

2.3.  Potvrđena telefonska suglasnost za Odluku o zajmu trgovačkom društvu Clementia 
1878 d.o.o. 

 
3.   Izvještaj o pripremama za proslavu 140. godišnjice postojanja i djelovanja Crvenog križa 

na tlu današnje Republike Hrvatske  
3.1. Primljen je na znanje izvještaj o pripremama za proslavu 140. godišnjice postojanja i  
djelovanja Crvenog križa na tlu današnje Republike Hrvatske. 
 
 
 

4. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji poslovanja Hrvatskog Crvenog križa za 2016. 
godinu 
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4.1. Primljen je na znanje Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji poslovanja Hrvatskog 
Crvenog križa za 2016. godinu. 

 
5. Financijski izvještaj I-VI Hrvatskog Crvenog križa za 2018. godinu  
   5.1.  Usvojen je Financijski izvještaj I-VI Hrvatskog Crvenog križa za 2018. godinu 
 
6. Financijske odluke 

6.1.  Donesena je Odluka o potpisnicima po žiro računima Hrvatskog Crvenog križa, uz 
dopunu sa sjednice. 
6.2.  Donesena je Odluka o pokretanju postupka nabave paketa higijene iz projekta FEAD 
II. 

 
7. Pravila komunikacije u Hrvatskom Crvenom križu  

7.1. Usvojen je prijedlog Pravila komunikacije u Hrvatskom Crvenom križu, s izmjenama na 
sjednici. Isti će se uputiti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje.  

 
7.  Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa u 2019. godini 

8.1.  Donesena je Odluka o promjeni na razini međužupanijskih natjecanja. 
8.2.  Donesena je Odluka o prihvaćanju domaćinstva Gradskog društva Crvenog križa 
Našice za 23. Državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa. 
8.3.  Donesena je Odluka o održavanju 23. Državnog natjecanja mladih Hrvatskog 
Crvenog križa. 
8.4.  Utvrđen je prijedlog sastava Državnog povjerenstva za provedbu 23. Državnog 
natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. 
8.5.  Primljen je na znanje Izvještaj s Nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći koje je 
održano u Novom Vinodolskom od 21. do 23. rujna 2018. godine. 
8.6.  Primljen je na znanje Izvještaj s XI. Nacionalnog natjecanja Službe spašavanja života 
na vodi i ekološke zaštite priobalja. 

 

9. Prijedlog za imenovanje počasnog člana Hrvatskog Crvenog križa 
   9.1.  Donesena je Odluka o imenovanju počasnog člana Hrvatskog Crvenog križa. 

 
10.  Organizacijsko-kadrovska pitanja  

10.1.  Dana je prethodna suglasnost za imenovanje ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog 
križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Knin, Gradsko društvo Crvenog križa Sveti 
Ivan Zelina, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa 
Krapina, Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec. 
10.2. Primljena je na znanje informacija o Edukaciji za ravnatelje društava Hrvatskog 
Crvenog križa. 
10.3. Donesena je odluka o obvezi provođenja edukacije osnovnih postupaka prve pomoći i 
rukovanje AVD-om svih stalnih zaposlenika u društvima Hrvatskog Crvenog križa. 
10.4. Usvojen je prijedlog da se društvima Hrvatskog Crvenog križa koja nisu dostavila 
podatke o financiranju iz JLP(R)S još jednom uputi upozorenje da će se, ukoliko nastave s 
takvom praksom, pokrenuti postupak razrješenja ravnatelja. 
10.5. Usvojen je prijedlog da se Državnom uredu za reviziju uputi popis onih JLP(R)S koja 
ne ispunjavaju svoje zakonske obveze prema društvima Hrvatskog Crvenog križa sa 
zamolbom da se napravi uvid zašto se u tim JLP(R)S ne poštuje Zakon o Hrvatskom 
Crvenom križu. 
10.6. Primljen je na znanje Izvještaj o stanju u društvima Hrvatskog Crvenog križa koja nisu 
dostavila podatke o financiranju od JLP(R)S. 
10.7. Primljen je na znanje Izvještaj o provođenju Pravilnika o načinu korištenja znaka 
crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima. 
 
 

11. Prigodna priznanja Hrvatskog Crvenog križa 
11.1. Donesena je Odluka o dodjeli plaketa Hrvatskog Crvenog križa. 
 

12. Imovina Hrvatskog Crvenog križa 
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12.1. Donesena je Odluka o davanju u zakup dijela skladišnog prostora Nacionalnog 
logističkog centra trgovačkom društvu Clementia 1878 d.o.o. 
12.2. Donesena je Odluka o korisnicima kafića Hrvatskog Crvenog križa. 

 
 


