
1. SJEDNICA ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA 
IVANIĆ-GRAD, 23.2.2021.G. 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće o rezulta7ma 4. Velike akcije i godišnje izvješće, te 1.male akcije DDK 28.01.2021.g. 

2. Usvajanje izvješća za 2020.g. o pružanju usluge  Pomoći u kući i dostavu gotovog obroka,  Ugovor o 

pripremi obroka s UO „LAV” i Geo-Pur d.o.o. 

3. Usvajanje izvješće o utrošenim fi.sredstvima DCK ZŽ za projekte za 2020.g. 

4. Usvajanje izvješće organizatora volon7ranja o obavljenim uslugama ili ak7vnos7ma organizatora  

       volon7ranja u 2020.g. 

5. Usvajanje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g. 

6.  Usvajanje Godišnjeg izvješće pravnih osoba o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za  

2020.g., završnog izvješća za „Solidarnost na djelu” 

7. Usvajanje Izvješća o radu GDCK Ivanić-Grad za 2020.g. 

8. Usvajanje Zapisnika Povjerenstva za popis sredstava i opreme Gradskog društva Crvenog križa 

Ivanić-Grada sa 31.12.2020. godine i Odluke o otpisu sredstava i opreme 

9. Izvješće Nadzornog odbora (Zapisnik) o prijedlogu poslovanja Gradskog društva Crvenog križa 

Ivanić – Grad za 2020.g. 

10. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2020.g., te Odluke o usvajanju završnog računa i 

Odluke o prijenosu viška fin.sredstava 

11. Informacije o provedbi programa Zaželi- Sve je lakše uz ženske ruke 

12. Ak7vnost u vrijeme potresa 

13. Odluke i zamolbe 
1. Donošenje Odluke o visini i raspodjeli članarine u 2021.g. 
2. Donošenje Odluke o  realizaciji zajedničkih ak7vnos7 HCK u 2021.g. 
3. Računi 

14. Usvajanje izvješća sa 19. sjednice Odbora od 29.12.2020.g. 

15. Slobodna riječ 

ZAKLJUČCI SJEDNICE: 

1. Izvješće o rezultaHma 4. Velike akcije i godišnje izvješće, te 1.male akcije DDK 28.01.2021.g. 

1. Usvojeno je Izvješće o rezulta4ma 4. Velike akcije i godišnje izvješće, te 1.male akcije DDK 
28.01.2021.g.  

2. Usvajanje izvješća za 2020.g. o pružanju usluge  Pomoći u kući i dostavu gotovog obroka,  

Ugovor o pripremi obroka s UO „LAV” i Geo-Pur d.o.o. 



2.1. Usvojeno je izvješće za 2020.g. o pružanju usluge  Pomoći u kući i dostavu gotovog 

obroka,   

       Ugovor o pripremi obroka s UO „LAV” i Geo-Pur d.o.o. 

3. Usvajanje izvješće o utrošenim fi.sredstvima DCK ZŽ za projekte za 2020.g. 

3.1. Usvojeno je izvješće o utrošenim fi.sredstvima DCK ZŽ za projekte za 2020.g. 

4. Usvajanje izvješće organizatora volonHranja o obavljenim uslugama ili akHvnosHma 

organizatora  

       volonHranja u 2020.g. 

4.1. Usvojeno je izvješće organizatora volon4ranja o obavljenim uslugama ili ak4vnos4ma  

       organizatora volon4ranja u 2020.g. 

5. Usvajanje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g. 

5.1. Usvojeno je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g. 

6.  Usvajanje Godišnjeg izvješće pravnih osoba o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za  

2020.g., završnog izvješća za „Solidarnost na djelu” 

6.1. Usvojeno je Godišnje izvješće pravnih osoba o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj 

pomoći  

       za 2020.g., završnog izvješća za „Solidarnost na djelu” 

7. Usvajanje Izvješća o radu GDCK Ivanić-Grad za 2020.g. 

7.1. Usvojeno je izvješće o radu GDCK Ivanić-Grad za 2020.g. 

8. Usvajanje Zapisnika Povjerenstva za popis sredstava i opreme Gradskog društva Crvenog križa 

Ivanić-Grada sa 31.12.2020. godine i Odluke o otpisu sredstava i opreme 

8.1. Usvojen je Zapisnik Povjerenstva za popis sredstava i opreme Gradskog društva Crvenog  

       križa Ivanić-Grada sa 31.12.2020. godine i Odluke o otpisu sredstava i opreme 

9. Izvješće Nadzornog odbora (Zapisnik) o prijedlogu poslovanja Gradskog društva Crvenog križa 

Ivanić – Grad za 2020.g. 

9.1. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora (Zapisnik) o prijedlogu poslovanja Gradskog  

      društva Crvenog križa Ivanić – Grad za 2020.g. 

10. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2020.g., te Odluke o usvajanju završnog računa i 

Odluke o prijenosu viška fin.sredstava 

10.1. Usvojen je Završni račun za 2020.g., te Odluke o usvajanju završnog računa i Odluke o  

         prijenosu viška fin.sredstava 

11. Informacije o provedbi programa Zaželi- Sve je lakše uz ženske ruke 

11.1. Primljene su na znanje  informacije o provedbi programa Zaželi- Sve je lakše uz ženske  

         ruke 

12. AkHvnost u vrijeme potresa 

12.1. Primljene su na znanje ak4vnos4 u vrijeme potresa 

13. Odluke i zamolbe 
1. Donošenje Odluke o visini i raspodjeli članarine u 2021.g. 



13.1.1. Donesena je Odluka o visini i raspodjeli članarine u 2021.g. 
2. Donošenje Odluke o  realizaciji zajedničkih akHvnosH HCK u 2021.g. 

13.2.1. Donesena je Odluka o realizaciji zajedničkih ak4vnos4 HCK u 2021.g. 
3. Računi 

13.3.1. Usvojeni su plaćeni računi 
14. Usvajanje izvješća sa 19. sjednice Odbora od 29.12.2020.g. 

14.1. Usvojeno je izvješće sa 19. sjednice Odbora od 29.12.2020.g. 

15. Slobodna riječ 

15.1. Nije bilo. 


