
17. SJEDNICA ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA 
IVANIĆ-GRAD, 25.2.2020.G. 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće o rezulta7ma 1.male akcije DDK 30.01.2020.g. 

2. Izvješće o realizaciji darivanja osoba u socijalnoj potrebi uoči Božićnih i novogodišnjih blagdana 

3. Izvješće o pripremama za 24. Školsko-općinsko-gradsko natjecanje ekipa mladih HCK  

4. Usvajanje izvješća za 2019.g. o pružanju usluge  Pomoći u kući i dostavu gotovog obroka,  Ugovor o 

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

5. Usvajanje izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2019. godinu- sta7s7ka 

6. Usvajanje izvješće o utrošenim fi.sredstvima DCK ZŽ za projekte, projek7 za 2020.g.,  

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

volon7ranja u 2019.g. 

8. Usvajanje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g. 

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

2019.g., završnog izvješća za „Solidarnost na djelu” 

10. Usvajanje Izvješća o radu GDCK Ivanić-Grad za 2019.g. 

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

Ivanić-Grada sa 31.12.2019. godine i Odluke o otpisu sredstava i opreme 

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

Ivanić – Grad za 2019.g. 

13. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2019.g., te Odluke o usvajanju završnog računa i 

Odluke o prijenosu viška fin.sredstava 

14. Zaključak o raspodjeli fin.sredstava GIG, te ugovori o dodjeli fin.sredstava sa Općinama Kloštar 

Ivanić i Križ 

15. Izvješće sa sastanka ravnatelja u Zagrebu, 20. i 21.02.2020.g. 

16. Izvješće o sufinanciranju 100-ih rođendana 

17. Izvješće sa edukacija za koordinatora volontera,0 

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

19. Odluke i zamolbe 
1. Donošenje odluke o cijeni i raspodijeli mjesta u smjeni u Centru za odmor i rekreaciju za 

djecu, mlade, volontere i DDK u Selcu 
2. Donošenje Odluke o visini i raspodjeli članarine u 2020.g. 
3. Donošenje Odluke o  realizaciji zajedničkih ak7vnos7 HCK u 2020.g. 
4. Računi 

20. Priopćenja 
1. Godišnja Skupš7na biciklista (75/2020) 
2. Zamolbe za donaciju (54/2020 i 59/2020) 
3. Poziv na uključenje u plagormu doniranja hrane (19/2020) 



4. Izvještaj o corona virus (55/2020 i 70/2020) 
5. Prijava na natječaj (64/2020) 
6. Higijenski minimum za volontere (56/2020) 
7. Internet kampanja „Trgovanje ljudima” (42/2020) 
8. Pripreme za novi FEAD (21/2020) 
9. Pozivnica za obilježavanje civilne zaš7te (77/2020) 
10. Skupš7na Mladih HCK (22/2020) 

21.Slobodna riječ 

ZAKLJUČCI SJEDNICE: 

1. Izvješće o rezultaIma 1.male akcije DDK 30.01.2020.g. 

1. Usvojena su izvješća o rezulta4ma 1.male akcije DDK 30.01.2020.g. 

2. Izvješće o realizaciji darivanja osoba u socijalnoj potrebi uoči Božićnih i novogodišnjih blagdana 

2.1. Usvojena su izvješća o realizaciji darivanja osoba u socijalnoj potrebi uoči Božićnih i  

       novogodišnjih blagdana 

3. Izvješće o pripremama za 24. Školsko-općinsko-gradsko natjecanje ekipa mladih HCK  

3.1. Usvojeno je izvješće o pripremama za 24. Školsko-općinsko-gradsko natjecanje ekipa mladih  

       HCK  

4. Usvajanje izvješća za 2019.g. o pružanju usluge  Pomoći u kući i dostavu gotovog obroka,  

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

4.1. Usvajeno je izvješće za 2019.g. o pružanju usluge  Pomoći u kući i dostavu gotovog obroka,   

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

5. Usvajanje izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2019. godinu- staIsIka 

5.1. Usvojeno je izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2019. godinu-  

         sta4s4ka 

6. Usvajanje izvješće o utrošenim fi.sredstvima DCK ZŽ za projekte, projekI za 2020.g. 

6.1. Usvojeno je izvješće o utrošenim fi.sredstvima DCK ZŽ za projekte, projek4 za 2020.g. 

7. Usvajanje izvješće organizatora volonIranja o obavljenim uslugama ili akIvnosIma 

organizatora volonIranja u 2019.g. 

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

        organizatora volon4ranja u 2019.g. 

8. Usvajanje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g. 

8.1. Usvojeno je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g. 

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

2019.g., završnog izvješća za „Solidarnost na djelu” 

9.1. Usvojeno je godišnje izvješće pravnih osoba o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za  

       2019.g., završnog izvješća za „Solidarnost na djelu” 

10. Usvajanje Izvješća o radu GDCK Ivanić-Grad za 2019.g. 



10.1. Usvojeno je izvješće o radu GDCK Ivanić-Grad za 2019.g. 

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

Ivanić-Grada sa 31.12.2019. godine i Odluke o otpisu sredstava i opreme 

11.1. Usvojen je zapisnik Povjerenstva za popis sredstava i opreme Gradskog društva Crvenog križa  

         Ivanić-Grada sa 31.12.2019. godine i Odluke o otpisu sredstava i opreme 

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

Ivanić – Grad za 2019.g. 

12.1. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora (Zapisnik) o prijedlogu poslovanja Gradskog društva  

        Crvenog križa Ivanić – Grad za 2019.g. 

13. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2019.g., te Odluke o usvajanju završnog računa i 

Odluke o prijenosu viška fin.sredstava 

13.1. Usvojen je Završni račun za 2019.g., te Odluke o usvajanju završnog računa i Odluke o  

         prijenosu viška fin.sredstava 

14. Zaključak o raspodjeli fin.sredstava GIG, te ugovori o dodjeli fin.sredstava sa Općinama Kloštar 

Ivanić i Križ 

14.1. Primljeno je na znanje Zaključak o o raspodjeli fin.sredstava GIG, te ugovori o dodjeli  

        fin.sredstava sa Općinama Kloštar Ivanić i Križ 

15. Izvješće sa sastanka ravnatelja u Zagrebu, 20. i 21.02.2020.g. 

15.1. Primljeno je na znanje izvješće sa sastanka ravnatelja u Zagrebu, 20. i 21.02.2020.g. 

16. Izvješće o sufinanciranju 100-ih rođendana 

16.1. Usvojeno je izvješće o sufinanciranju 100-ih rođendana 

17. Izvješće sa edukacija za koordinatora volontera 

17.1. Primljeno je na znanje izvješće sa edukacije za koordinatora volontera 

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

18.1. Primljene su na znanje informacije o provedbi programa Zaželi – Sve je lakše uz ženske ruke 

19. Odluke i zamolbe 
1. Donošenje odluke o cijeni i raspodijeli mjesta u smjeni u Centru za odmor i rekreaciju 

za djecu, mlade, volontere i DDK u Selcu 
19.1.1. Donesena je Odluka o cijeni i raspodijeli mjesta u smjeni u Centru za odmor i  
            rekreaciju za djecu, mlade, volontere i DDK u Selcu 

2. Donošenje Odluke o visini i raspodjeli članarine u 2020.g. 
19.2.1. Donesena je Odluka o visini i raspodjeli članarine u 2020.g. 

3. Donošenje Odluke o  realizaciji zajedničkih akIvnosI HCK u 2020.g. 
19.3.1. Donesena je Odluka o realizaciji zajedničkih ak4vnos4 HCK u 2020.g. 

4. Računi 
19.4.1.Prihvaćeni su svi plaćeni računi 

20. Priopćenja 
1. Godišnja SkupšIna biciklista (75/2020) 

20.1.1. Primljene na znanje informacije o godišnjoj Skupš4ni biciklista (75/2020) 
2. Zamolbe za donaciju (54/2020 i 59/2020) 

20.2.1. Primljene na znanje informacije o zamolbama za donaciju (54/2020 i 59/2020) 
3. Poziv na uključenje u plaiormu doniranja hrane (19/2020) 



20.3.1. Primljen na znanje informacije o pozivu na uključenje u pladormu doniranja 
hrane  
            (19/2020) 

4. Izvještaj o corona virus (55/2020 i 70/2020) 
20.4.1. Primljeno na znanje izvješćtaj o corona virus (55/2020 i 70/2020) 

5. Prijava na natječaj (64/2020) 
20.5.1. Primljena na zanje informacija o prijevi na natječaj (64/2020) 

6. Higijenski minimum za volontere (56/2020) 
20.6.1. Primljeno na znanje informacija o higijenskom minimumu za volontere  
              (56/2020) 

7. Internet kampanja „Trgovanje ljudima” (42/2020) 
20.7.1. Primljeno na znanje informacija o internet kampanja „Trgovanje ljudima”  
             (42/2020) 

8. Pripreme za novi FEAD (21/2020) 
20.8.1. Primljeno na znanje informacija o pripremama za novi FEAD (21/2020) 

9. Pozivnica za obilježavanje civilne zašIte (77/2020) 
20.9.1. Primljeno na znanje informacija o pozivnici za obilježavanje civilne zaš4te  
             (77/2020) 

10. SkupšIna Mladih HCK (22/2020) 
20.10.1. Primljeno na znanje informacija o skupš4ni Mladih HCK (22/2020) 

21.Slobodna riječ 

21.1. Nije bilo.


