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15. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (22. SAZIV),  
05. ožujka 2020. godine 

 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Zapisnik 14. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 
2. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne sjednice  

Potvrda telefonske suglasnosti: 
a) Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 
b) Financijski leasing Škoda vozila 

3. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
a) Prijedlog dnevnog reda 
b) Zapisnik 6. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
c) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2019. godinu 
d) Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2019. zajedno s izvješćem neovisnog 

revizora 
e) Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2019. godini 
f) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu 
g) Imovina Hrvatskog Crvenog križa 
h) Odluka o izborima za Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva 

i) Pravilnik o izborima u Hrvatskom Crvenom križu  

4. Financijske odluke 
a) Odluka o plaćanju članarine Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca za 2020. godinu 
b) Odluka o nabavi specijaliziranog plovila - Rescue Runner 

5. Imovina HCK 
a) Dom za starije i nemoćne osobe, Ilok 
b) Zadarska bb, Zagreb 

6. Pravilnik o radu 
7. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i ostalim 

materijalnim pravima zaposlenika 
8. DDK - Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi Hrvatskog 

Crvenog križa u 2019. godini 
9. Organizacijsko-kadrovska pitanja  

a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 
b) Informacija o održanom sastanku ravnatelja svih društava Hrvatskog Crvenog križa 
c) Nadzor nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa tijekom 2019. godine 

10. Programi za donatore – „Mali programi“ 
11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Usklađivanje statuta nacionalnih društava s novim Smjernicama međunarodnog 
Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

b) Prva pomoć 
c) Intervju u Jutarnjem listu - dr.sc.Siniša Zovko 

 
 
ZAKLJUČCI SJEDNICE:  
 
1. Zapisnik 14. sjednice Glavnog odbora 22. saziva 

1.1. Usvojen zapisnik 14. 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. 
Potvrda telefonske suglasnosti: 

a) Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 
- primljeno na znanje 
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b) Financijski leasing Škoda vozila 
- - primljeno na znanje 

 
3. Priprema Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

a) Utvrđen Prijedlog dnevnog reda 
b) Primljen na znanje Zapisnik 6. sjednice 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
c) Primljeno na znanje Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2019. godinu 
d) Primljeni na znanje Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2019. zajedno s 

izvješćem neovisnog revizora 
e) Primljeno na znanje Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2019. godini 
f) Primljen na znanje Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrola za 2019. godinu 
g) Utvrđen prijedlog-Imovina Hrvatskog Crvenog križa 
h) Utvrđen prijedlog Odluke o izborima za Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva 

i) Utvrđen prijedlog Pravilnika o izborima u Hrvatskom Crvenom križu  

 
4. Financijske odluke 

a) Odluka o plaćanju članarine Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i 
Crvenog polumjeseca za 2020. godinu 
Donesena odluka o plaćanju članarine Međunarodnoj federaciji društava Crvenog 
križa i Crvenog polumjeseca za 2020. godinu 

b) Odluka o nabavi specijaliziranog plovila - Rescue Runner 
Donesena odluka o nabavi specijaliziranog plovila - Rescue Runner 

 
5. Imovina HCK 

c) Dom za starije i nemoćne osobe, Ilok 
- primljeno na znanje 

d) Zadarska bb, Zagreb 
- primljeno na znanje 

    
6. Pravilnik o radu 

6.1.  Donesen Pravilnik o radu 
 
7. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i ostalim 

materijalnim pravima zaposlenika 
7.1. Donesen Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i 

ostalim materijalnim pravima zaposlenika 
 
8. DDK - Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja krvi Hrvatskog 

Crvenog križa u 2019. godini 
8.1. Prihvaćeno DDK - Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od darivatelja 

krvi Hrvatskog Crvenog križa u 2019. godini 
 

9. Organizacijsko-kadrovska pitanja  
a) Davanje prethodne suglasnosti za ravnatelje 
Donesene odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljica/ravnatelja 
društava Crvenog križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin – Sandra Mintas 
Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica – Maja Böhm, Gradsko društvo Crvenog 
križa Kaštela – Petar Boljat, Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica – Renata Deak, 
Gradsko društvo Crvenog križa Senj – Ante Škrgatić, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada 
– Štefica Pasarić, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir – Damir Mendler (ravnatelj 
početnik) i Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka – Petra Šuljić 
b) Informacija o održanom sastanku ravnatelja svih društava Hrvatskog Crvenog križa 
Primljena na znanje informacija o održanom sastanku ravnatelja svih društava Hrvatskog 
Crvenog križa 
c) Nadzor nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa tijekom 2019. godine 
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Primljena na znanje informacija o nadzoru nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa 
tijekom 2019. godine 
 

10. Programi za donatore – „Mali programi“ 
10.1. Primljeni na znanje Programi za donatore tzv.“Mali programi” 

 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 
a) Usklađivanje statuta nacionalnih društava s novim Smjernicama međunarodnog Pokreta 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 
Primljena na znanje informacija o usklađivanju statuta nacionalnih društava s novim 
Smjernicama međunarodnog Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

b) Prva pomoć 
Primljena na znanje informacija o prvoj pomoći 

c) Intervju u Jutarnjem listu - dr.sc.Siniša Zovko 
Primljena na znanje informacija vezana uz objavu intervjua dr.sc. Siniše Zovka u Jutarnjem 
listu. 

 

 


