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4. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV), 30. studenog 2017.  

 

DNEVNI RED:  

1. Obilazak Prihvatilišta za tražitelje azila  

2. Zapisnik 3. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

3. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenju zaključaka s prethodnih sjednica 

- Potvrda telefonske suglasnosti: 

o Suglasnost za cijenu priručnika „Prva pomoć“ Britanskog Crvenog križa  

4. Izvješće o izborima za Glavni odbor Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Antalya, Turska 

5. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

a) Prijedlog dnevnog reda 
b) Zapisnik zajedničke sjednice 21. i 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
c) Poslovnik o radu Skupštine 22. saziva 
d) Rebalans financijskog plana za 2017. godinu 
e) Program rada za 2018. godinu 
f) Financijski plan za 2018. godinu 
g) Odluka o visini članarine u 2018. godini 
h) Odluka o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2018. godini 
i) Imovina Hrvatskog Crvenog križa – informacija 

6. Financijske odluke 
a) Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće izvršnog predsjednika 
b) Odluka o visini otpremnine zbog odlaska u mirovinu za 2018. godinu 

7. Jubileji Hrvatskog Crvenog križa 
 140. obljetnica postojanja i djelovanja Crvenog križa na teritoriju današnje Republike 

Hrvatske  
 25. obljetnica međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog 

Nacionalnog društva i  
 65. obljetnica dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog križa 

8. Dobrovoljno davanje krvi 

9. Priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

10. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE:  

1. Izvršen obilazak Prihvatilišta za tražitelje azila 

2. Zapisnik 3. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

2.1. Usvojen je zapisnik 3. sjednice Glavnog odbora 22. saziva. 

3. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenju zaključaka s prethodnih sjednica 

2.1. Potvrđena telefonski dana suglasnost od 7. studenog 2017. godine za cijenu priručnika 

„Prva pomoć“. 

2.2. Primljeno na znanje izvršenje zaključaka s prethodne sjednice Glavnog odbora od dana 

18. listopada 2017. godine. 

2.3. Primljeno na znanje Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora. 

4. Izvješće o izborima za Glavni odbor Međunarodne federacije društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca, Antalya, Turska 

4.1. Primljeno na znanje izvješće o održanim izborima za Glavni odbor Međunarodne 

federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Antalya, Turska. 

4.2. Prihvaćen prijedlog da se članovi delegacije koji su sudjelovali u izborima za Glavni 

odbor Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca predlože 

predsjednici Republike Hrvatske za odlikovanje. 
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5. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

5.1. Utvrđen prijedlog dnevnog reda za 2. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa koja će 

se održati 18. prosinca 2017. godine, isti će se uputiti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 

na usvajanje 

5.2. Primljen na znanje zapisnik zajedničke sjednice 21. i 22. saziva Skupštine Hrvatskog 

Crvenog križa, isti će se uputiti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa  

5.3. Utvrđen prijedlog Poslovnika o radu Skupštine 22. saziva, isti će se uputiti Skupštini 

Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje 

5.4. Utvrđen prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu, isti će se uputiti 

Skupštini Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje 

5.5. Utvrđen prijedlog Programa rada za 2018. godinu, isti će se uputiti Skupštini Hrvatskog 

Crvenog križa na usvajanje 

5.6. Utvrđen prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu, isti će se uputiti Skupštini 

Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje 

5.7. Utvrđen prijedlog Odluke o visini članarine u 2018. godini, ista će se uputiti Skupštini 

Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje 

5.8. Utvrđen prijedlog Odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2018. 

godini 

5.9. Primljeno na znanje Izvješće o stanju imovine Hrvatskog Crvenog križa na dan 23. 

studenog 2017. godine, isto će se uputiti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje 

6. Financijske odluke 

6.1. Usvojena Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće izvršnog predsjednika 

6.2. Usvojena Odluka o visini otpremnine zbog odlaska u mirovinu za 2018. godinu 

7. Jubileji Hrvatskog Crvenog križa 

7.1. Prihvaćen prijedlog da se pristupi izmjeni Pravilnika o priznanjima Hrvatskog Crvenog 

križa, uz zaduženje Komisije za priznanja i stručne službe za izradu prijedloga izmjene 

predmetnog Pravilnika 

7.2. Prihvaćen prijedlog da se Skupštini Hrvatskog Crvenog križa uputi prijedlog da se 

ustanove prigodna priznanja povodom godine jubileja, te da Skupština Hrvatskog 

Crvenog križa ovlasti Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa za provedbu operativnih 

poslova vezanih za jubilarna priznanja 

8. Dobrovoljno davanje krvi 

8.1. Prihvaćen prijedlog obrasca „Evaluacije provedene akcije dobrovoljnog davanja krvi“, 

isti će se okružnicom poslati na sva društva Crvenog križa  

8.2. Prihvaćen prijedlog „Ankete o dobrovoljnom davalaštvu krvi“, isti će se okružnicom 

poslati na sva društva Crvenog križa  

8.3. Prihvaćen Plan prikupljanja doza krvi u 2018. godini (izmijenjeni prijedlog nakon 

sjednice Nacionalnog odbora DDK koji se održao dana 29. studenog 2017.)  

9. Priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

9.1. Prihvaćena inicijativa GDCK Koprivnica za dodjelu Reda Hrvatskog Crvenog križa 

9.2. Prihvaćena inicijativa Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa da se svim bivšim i 

sadašnjem predsjedniku Hrvatskog Crvenog križa dodjeli Velered Hrvatskog Crvenog 

križa 

10. Organizacijsko – kadrovska pitanja 

10.1. Dana prethodna suglasnost za imenovanje ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog 

križa kako slijedi: GDCK Novi Vinodolski – Višnja Peričić (reizbor); GDCK Bjelovar – Vida 

Malek (na mandat, po provedenom natječaju), ODCK Vojnić – Ljuba Martinović (reizbor), 

GDCK Pakrac – Danijela Kiš (na mandat, bila ravnatelj/početnik), DCK Istarske županije 

– Sandra Stipanov (na mandat, bila ravnatelj/početnik) 

10.2. Primljena na znanje informacija o održanom sastanku izvršnog predsjednika HCK sa 
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županom Sisačko-moslavačke županije  

10.3. Primljena na znanje informacija o sastanku predsjednika i izvršnog predsjednika sa 

predsjednikom i ravnateljicom DCK Zagrebačke županije i ravnateljem GDCK Zaprešić 

10.4. Primljena na znanje informacija o Sastanku ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog 

križa, koji će se održati 15. i 16. veljače 2018. godine u Centru za edukaciju GDCK Osijek 

u Orahovici 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

11.1. Donesena Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za 

izradu Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa. 


