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7. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV),  
5. srpnja 2018. godine 

 

 

DNEVNI RED:  

 

 

1. Zapisnik 6. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

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

3. Financijska izvješća DCK za 2016. i 2017. godinu 

4.  Izvješće o ostvarivanju sredstava DCK iz proračuna JLS za 2016. i 2017. godinu 
5.  Društva Hrvatskog Crvenog križa i ispunjenje obveza prema Hrvatskom Crvenom križu 
6. Financijske odluke 

a) Doprinos proračunu Stalne komisije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za 2018. 

godinu  

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 

mjesta, plaćama te ostalim materijalnim pravima zaposlenika 

9. Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 

10. Imovina Hrvatskog Crvenog križa 

a) Projekt Nacionalnog logističkog centra Hrvatskog Crvenog križa 

b) Sudjelovanje u natječaju za kupovinu zemljišta u Jelkovcu 

c) Izgradnja/rekonstrukcija kuće i dvorišta na Dubravkinom trgu 

d) Ulica Crvenog križa 14 – 4. i 5. kat 

e) Zakup prostora gift shopa (dućana) Hrvatskog Crvenog križa 

11. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 

12.   Priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

     a)    Inicijative za dodjelu najviših priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

     b)    Prijedlozi za dodjelu jubilarnih priznanja Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa 

     c)     Prijedlozi za dodjelu jubilarnih priznanja društava Hrvatskog Crvenog križa 

13.    Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE:  

 

 

1. Zapisnik 6. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

1.1. Usvojen je zapisnik 6. 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. 

 

3. Financijska izvješća DCK za 2016. i 2017. godinu 

2.1. Usvojena su financijska izvješća DCK za 2016. i 2017. 

 

4. Izvješće o ostvarivanju sredstva DCK iz proračuna JLS za 2016. i 2017. godinu 
4.1. Usvojena su izvješća o ostvarivanju sredstava DCK iz proračuna JLS za 2016. i 

2017. godinu. 
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4.2. Primljena je na znanje informacija o poreznoj reformi kojom se planira povećanje 

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je prihvaćen 

prijedlog za organizaciju radnog sastanka s resornim ministarstvom. 

4.3. Prihvaćen je prijedlog da služba nadležna za financijske i računovodstvene poslove 

za sljedeću sjednicu Glavnog odbora u rujnu pripremi podatke koje jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave ne ispunjavanju obveze sukladno Zakonu o 

Hrvatskom Crvenom križu. 

 

5. Društva Hrvatskog Crvenog križa i ispunjenje obveza prema Hrvatskom Crvenom križu 
5.1. Zaključeno je da društva Hrvatskog Crvenog križa imaju obvezu urediti poslovanje 

svojih odbora, pridržavajući se načela demokratičnosti, transparentnosti i dobre 

prakse, donijeti poslovnike o radu svojih odbora ukoliko ih nemaju te se pridržavati 

svih odrednica koje bi takvim aktom propisali (pisanje zapisnika, utvrđivanje 

dnevnog reda, demokratske rasprave, izrada odluka, praćenje izvršenja zaključaka 

i ostalo). 

5.2. Društva Hrvatskog Crvenog križa imaju statutarnu obvezu urediti rad svojih 

skupština poslovnikom o radu. 

5.3. Prihvaćen je prijedloga se o navedenoj temi raspravi na prvom sastanku 

predsjednika društava Hrvatskog Crvenog križa planiran za 18. rujna 2018. godine 

u Zagrebu. 

5.4. Prihvaćen je prijedlog da stručne službe za sljedeću sjednicu Glavnog odbora u 

rujnu pripreme izvješće o stvarnom stanju u društvima Hrvatskog Crvenog križa 

koja nisu dostavila podatke za Izvješća o ostvarivanju sredstava DCK iz proračuna 

JLS (Benkovac, Čabar, Ogulin, Sinj, Vrbovsko, Vrgorac, Karlovačka županija). 

 

6. Financijske odluke 

6.1. Donesena je odluka o doprinosu proračunu Stalne komisije Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca za 2018. godinu.  

 

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

7.1. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. 

 

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta, plaćama te ostalim materijalnim pravima zaposlenika 

8.1. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta, plaćama te ostalim materijalnim pravima zaposlenika. 

 

9. Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 

9.1. Utvrđen je konačni prijedlog Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog 

križa koji će se uputiti Skupštini Hrvatskog Crvenog križa na usvajanje na sjednicu 

koja je planirana u prosincu 2018. godine. 

 

10.  Imovina Hrvatskog Crvenog križa 

10.1. Primljena je na znanje informacija o projektu Nacionalnog logističkog centra 

Hrvatskog Crvenog križa. 

10.2. Dano je odobrenje za sudjelovanje na natječaju za kupovinu zemljišta u Jelkovcu. 

10.3. Primljena je na znanje informacija o pokretanju postupka nabave za uslugu izrade 

projektne dokumentacije (provjera zadataka, snimka i idejno rješenje, projekt 

rušenja/uklanjanja) za izgradnju/rekonstrukciju kuće i dvorišta na adresi Dubravkin 

trg 11, Zagreb. 
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10.4. Donesena je odluka o odobrenju sredstava za renoviranje stanova u Zagrebu, 

Ulica Crvenog križa 14 na 4. i 5. katu u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa za 

potrebe uredskog prostora. 

10.5. Donesena je odluka o davanju u zakup prostora gift shopa Clementiji 1878 d.o.o. 

na vremensko razdoblje od jedne godine (od 1.rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.) 

 

11. Organizacijsko-kadrovska pitanja 

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

Crvenog križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Gradsko 

društvo Crvenog križa Čabar, Gradsko društvo Crvenog križa Županja, Društvo 

Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, Općinsko društvo Crvenog križa 

Gvozd, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog 

križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Ploče. 

 

12. Priznanja Hrvatskog Crvenog križa 

12.1. Utvrđen je prijedlog Komisiji za priznanja za dodjelu Reda Hrvatskog Crvenog 

križa, sukladno članku 16. Pravilnika o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa I to: na 

inicijativu Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije za dodjelu 

Povelje dr. Jadranko Crnić Gradskom društvu Crvenog križa Križevci 

12.2. Nije prihvaćena inicijativa Gradskog društva Crvenog križa Labin za dodjelu dva 

Velereda i jednog Reda Hrvatskog Crvenog križa te se ista dostavlja Komisiji za 

priznanja na dodatno razmatranje. 

12.3. Donesena je odluka o dodjeli zahvalnica i plaketa prema popisu kako su dostavila 

društva Hrvatskog Crvenog križa i Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa. 

 

13. Pitanja, prijedlozi I informacije 

13.1. Prihvaćen je prijedlog da se društvima Hrvatskog Crvenog križa pošalje okružnica 

u kojoj ih se podsjeća na obveze iz članka 8. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, a 

vezano za aktivnosti jednog društva na području djelovanja drugog društva 

Hrvatskog Crvenog križa. 

13.2. Primljena na znanje informacija o datumu održavanja Nacionalnog natjecanja ekipa 

prve pomoći u Novom Vinodolskom (22. rujna 2018. godine). 


