16. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV)
24. rujna 2020. godine
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 15. sjednice Glavnog odbora 22. saziva
2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne sjednice
- telefonske/elektroničke suglasnosti:
a) Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima za vrijeme trajanja izvanrednog stanja
izazvanog epidemijom bolesti COVID-19 te radi saniranja posljedica potresa, (23.04.2020.)
b) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika – stupanje na snagu 1.
srpnja 2020. godine (23.04.2020.)
c) Odluka o odobrenju novčanih sredstava – DDK (22.05.2020.)
d) Obavijest članovima Glavnog odbora o ostavci Josipe Rimac, potpredsjednice Hrvatskog
Crvenog križa (04.06.2020.)
e) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika – stupanje na snagu 1.
listopada 2020. godine (16.06.2020.)
f) Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći (02.07.2020.)
g) Odluka o stavljanju van snage Odluke o održavanju 24. natjecanja mladih HCK (02.07.2020.)
h) Dodjela jednokratne pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu (02.07.2020.)
i) Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama čije su
nekretnine stradale u potresu (02.07.2020.)
j) Organizacijsko-kadrovska pitanja a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje
ravnatelja, b) Davanje prethodne suglasnosti za razrješenje ravnatelja, c) Davanje odobrenja
za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijim od uvjeta propisanih Pravilnikom o
ravnateljima (02.07.2020.)
k) Odluka o pokretanju postupka nabave sredstava za dezinfekciju ruku (23.07.2020.)
l) Odluka o pokretanju postupaka nabave u okviru projekta Unapređivanje infrastrukture za
pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije
(23.07.2020.)
m) Odluka o provođenju 48. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2020.“ (06.08.2020.)
n) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu (14.09.2020.)
3. Izvješće o 7. sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa (elektroničkoj)
4. Usklađivanje Statuta nacionalnih društava s novim Smjernicama međunarodnog pokreta
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
5. Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa u Glavnom odboru IFRC-a
6. Financijski izvještaj - 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
7. Financijske odluke
a) Odluka o pokretanju postupka nabave zaštitnih maski
b) Odluka o pokretanju postupka nabave sredstava za dezinfekciju ruku
c) Odluka o pokretanju postupka nabave paketa „Vaš dar za pravu stvar“
8. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
9. Volontersko priznanje za 2019. godinu
10. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i ostalim
materijalnim pravima zaposlenika
11. Odluka o uplati doprinosa Stalnoj komisiji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
12. Odbor za usklađenost i medijaciju Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca
13. GDCK Čakovec – očitovanje na financijski nadzor Ministarstva financija
14. Krize - Financije
a) Izvješće o prikupljenim i utrošenim financijskim sredstvima (COVID-19 i potres)
b) Planirane akcije
c) Dodjela jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu na
području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
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15. Povjerenstvo za nepokretnu imovinu Hrvatskog Crvenog križa – dnevni red sjednice
16. Organizacijsko-kadrovska pitanja
a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje
b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja s drukčijim uvjetima
c) Plan nadzora nad radom društava HCK u 2021. godini
17. Izvješća – krize – COVID-19 i potres
a) Izvješće o radu specijalnog interventnog tima za spašavanje života na vodi HCK u
Studentskom domu Cvjetno naselje u Zagrebu
b) COVID-19 na kućnom liječenju
c) Izvješće o PR aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa tijekom epidemije koronavirusa i
nakon potresa
18. Registar udruga – savez/zajednica udruga
19. Pitanja, prijedlozi i informacije
a) Apel za pomoć stanovništvu Beiruta
b) Promjena Cjenika poštanskih usluga u unutarnjem prometu – doplatne marke

ZAKLJUČCI SJEDNICE:
1. Zapisnik 15. sjednice Glavnog odbora 22. saziva
1.1.
Usvojen zapisnik 15. sjednice Glavnog odbora 22. saziva.
2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne sjednice
2.1.
Primljeno na znanje izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s prethodne
sjednice Glavnog odbora.
Zapisnički konstatirano da su na elektroničkim sjednicama doneseni sljedeći pravilnici i odluke,
a obavijesti primljene na znanje:
a) Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima za vrijeme trajanja izvanrednog stanja
izazvanog epidemijom bolesti COVID-19 te radi saniranja posljedica potresa, (23.04.2020.)
b) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika – stupanje na snagu 1.
srpnja 2020. godine (23.04.2020.)
c) Odluka o odobrenju novčanih sredstava – DDK (22.05.2020.)
d) Obavijest članovima Glavnog odbora o ostavci Josipe Rimac, potpredsjednice Hrvatskog
Crvenog križa (04.06.2020.)
e) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika – stupanje na snagu 1.
listopada 2020. godine (16.06.2020.)
f) Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći (02.07.2020.)
g) Odluka o stavljanju van snage Odluke o održavanju 24. natjecanja mladih HCK (02.07.2020.)
h) Dodjela jednokratne pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu (02.07.2020.)
i) Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama čije su
nekretnine stradale u potresu (02.07.2020.)
j) Organizacijsko-kadrovska pitanja a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje
ravnatelja, b) Davanje prethodne suglasnosti za razrješenje ravnatelja, c) Davanje odobrenja
za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijim od uvjeta propisanih Pravilnikom o
ravnateljima (02.07.2020.)
k) Odluka o pokretanju postupka nabave sredstava za dezinfekciju ruku (23.07.2020.)
l) Odluka o pokretanju postupaka nabave u okviru projekta Unapređivanje infrastrukture za
pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije
(23.07.2020.)
m) Odluka o provođenju 48. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2020.“ (06.08.2020.)
n) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu (14.09.2020.)
3. Izvješće o 7. sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa (elektroničkoj)
3.1.
Primljeno na znanje izvješće o 7. sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa
(elektroničkoj)
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4. Usklađivanje Statuta nacionalnih društava s novim Smjernicama međunarodnog pokreta
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
4.1.
Zaključak Glavnog odbora je da će se krenuti s radom na izmjenama i dopunama Statuta
Hrvatskog Crvenog križa.
5. Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa u Glavnom odboru IFRC-a
5.1.
Donesena odluka o zamjeni predstavnika u IFRC-u
6. Financijski izvještaj - 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
6.1.
Prihvaćen Financijski izvještaj - 01. siječnja do 30. lipnja 2020
7. Financijske odluke
a) Odluka o pokretanju postupka nabave zaštitnih maski
- Donesena Odluka o pokretanju postupka nabave zaštitnih maski
b) Odluka o pokretanju postupka nabave sredstava za dezinfekciju ruku
- Donesena Odluka o pokretanju postupka nabave zaštitnih maski
c) Odluka o pokretanju postupka nabave paketa „Vaš dar za pravu stvar“
- Donesena Odluka o pokretanju postupka nabave paketa „Vaš dar za pravu stvar“
8. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
8.1.
Donesena Odluka o 24. natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa
9. Volontersko priznanje za 2019. godinu
9.1.
Donesena Odluka o dodjeli priznanja i zahvalnica
10. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i ostalim
materijalnim pravima zaposlenika
10.1. Točka maknuta s dnevnog reda
11. Odluka o uplati doprinosa Stalnoj komisiji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
11.1. Donesena Odluka o uplati doprinosa Stalnoj komisiji Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca
12. Odbor za usklađenost i medijaciju Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca
12.1. Primljeno na znanje
13. GDCK Čakovec – očitovanje na financijski nadzor Ministarstva financija
13.1. Primljeno na znanje očitovanje na financijski nadzor Ministarstva financija
14. Krize - Financije
a) Izvješće o prikupljenim i utrošenim financijskim sredstvima (COVID-19 i potres)
Izvješće primljeno na znanje
- Primljeno na znanje
b) Planirane akcije
- Primljeno na znanje
c) Dodjela jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu na
području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Informacija primljena na znanje
- Primljeno na znanje
15. Povjerenstvo za nepokretnu imovinu Hrvatskog Crvenog križa – dnevni red sjednice
15.1. Primljeno na znanje
16. Organizacijsko-kadrovska pitanja
a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje
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Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno
Polje
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske
županije
Gradsko društvo Crvenog križa Krk
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na
Moru
Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
Društvo Crvenog križa Splitsko-dalmatinske
županije
Gradsko društvo Crvenog križa Gospić
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Gradsko društvo Crvenog križa Ploče
Općinsko društvo Crvenog križa Gvozd
Općinsko društvo Crvenog križa Gračac

Alenka Soldan (ravnatelj početnik) – dana
29.7.2020. izvršni predsjednik dao suglasnost od
1.9.2020. do 28.2.2021.
Goran Latković (ravnatelj početnik)
Marija Jakominić (reizbor, na mandat)
Denis Ćosić (reizbor, na mandat)
Franka Troskot (reizbor, na mandat)
Branka Hastor (reizbor, na mandat)
Joško Metličić (ravnatelj početnik)
Vlado Brkljačić (reizbor, na mandat)
Sanja Habuda (reizbor, na mandat)
Tanja Medak (v.d. ravnateljica do 7.5.2021.)
Slavica Zagorac (ravnatelj početnik)
Mila Došen (reizbor, na mandat)

b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja s drukčijim uvjetima
- Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, zatražilo je odobrenje za raspisivanje
natječaja s uvjetima drugačijim od onih definiranih stavkom 1. člankom 2. Pravilnika o
ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa
c) Plan nadzora nad radom društava HCK u 2021. godini
- Primljeno na znanje
17. Izvješća – krize – COVID-19 i potres
a) Izvješće o radu specijalnog interventnog tima za spašavanje života na vodi HCK u
Studentskom domu Cvjetno naselje u Zagrebu
- Primljeno na znanje
b) COVID-19 na kućnom liječenju
- Primljeno na znanje
c) Izvješće o PR aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa tijekom epidemije koronavirusa i
nakon potresa
- Primljeno na znanje
18. Registar udruga – savez/zajednica udruga
18.1. Informacija primljena na znanje
19. Pitanja, prijedlozi i informacije
a) Apel za pomoć stanovništvu Beiruta
Hrvatski Crveni križ je od 11. kolovoza do 9. rujna raspisao Apel za pomoć stanovništvu
Beiruta, glavnog grada Libanona, suočenog s tragičnim posljedicama razorne eksplozije
koja se dogodila 4. kolovoza 2020. godine, u kojoj je poginulo 137 osoba, više od pet tisuća
je ozlijeđeno, a deseci se vode kao nestali. 250 tisuća ljudi ostalo je bez doma prikladnog za
život jer je eksplozija pogodila zgrade udaljene kilometrima od mjesta gdje se dogodila.
Prikupljeno je 11.070.00 kuna. Prikupljenom iznosu Hrvatski Crveni križ je dodao vlastita
sredstva te je na račun Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
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uplaćen ukupan iznos od 5.000 švicarskih franaka kako bi se osigurala sredstva za hranu,
vodu, smještaj i zdravstvene usluge za pogođeno stanovništvo.
b) Promjena Cjenika poštanskih usluga u unutarnjem prometu – doplatne marke
Od 1. rujna 2020. godine, Hrvatska pošte d.d. o primjenjuje novi Cjenik poštanskih usluga
u unutarnjem prometu. Sukladno navedenom Cjeniku, cijena poštarine za pismo mase 50g
unutarnjem prometu iznosi 3,30 kn, umjesto dosadašnjih 3,10 kn.
Budući je člankom 33. stavkom 1. točkom 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne
novine“, broj 71/10) propisano je da će se za vrijeme trajanja »Tjedna Crvenog križa«,
»Tjedna borbe protiv tuberkuloze« i »Tjedna solidarnosti« na sve poštanske pošiljke u
unutarnjem prometu, osim novina i časopisa, obvezno naplaćivati iznos od 50% nominalne
vrijednosti prve stope mase pisma prema cjeniku usluga javnog operatera, u korist
Hrvatskog Crvenog križa, iznos doplatne marke će umjesto dosadašnjih 1,55 kn, iznositi
1,65 kn.
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