
18. SJEDNICA ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA 
IVANIĆ-GRAD, 24.7.2020.G. 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće o rezulta7ma 1. i  2. velike i 2.male akcije DDK, šestomjesečni izvještaj, novi karton 
darivatelja, DDK aplikacija 

2. Izvješće o održanom 24.Gradsko-općinskom-školskom natjecanju  
3. Izvješće o realizaciji plana darivanja osoba u socijalnoj potrebi i starijih osoba uoči Uskršnjih 

blagdana 
4.  Izvješće o provođenju Projekta “Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke” 
5. Izvješće o radu za vrijeme potresa i epidemije uzrokovane koronavirus, te podijela Paketa „Vaš dar za 

pravu stvar” 
6. Smotra opera7vnih snaga u Velikoj Gorici 
7. Izvješće sa sastanka i edukacije ravnatelja DCK ZŽ 
8. Izvješće sa 22.Skupš7ne HCK 
9. Natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ 
10. Potpisivanje ugovora za provođenje projekta: „Nismo različi7, is7 smo kao i svi.Dopus7 da 7 

dokažemo”  
11. Usvajanje Naputka za izbore u općinskim i mjesnim društvima i osnovnim ograncima 

Crvenog križa i GDCK Ivanić-Grad 
12. Usvajanje Plana ak7vnos7 na provođenju izbora u društvima Crvenog križa Gradskog društva 

Crvenog križa Ivanić-Grad 
13. Usvajanje Prijedloga Odluke o provođenju izbora u svim društvima GDCK Ivanić-Grad i 

rokovima za provođenje 
14. Usvajanje Prijedloga Odluke o sastavu i broju članova Odbora i Nadzornog odbora Skupš7ne 

GDCK Ivanić-Grad i radnih 7jela u Skupš7ni 23. saziva 
15. Usvajanje Odluke o prijedlogu sastava Odbora i Nadzornog odbora Skupš7ne GDCK Ivanić-

Grad 23. saziva 
16. Usvajanje Prijedloga Odluke o sastavu i broju zastupnika Skupš7ne GDCK Ivanić-Grad 23. 

saziva 
17. Usvajanje Odluke o tvrtkama i drugim organizacijama koje predlažu potporne i počesne 

članove za Skupš7nu GDCK Ivanić-Grad   
18. Odluke i zamolbe 

18.1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta GDCK Ivanić-Grad 
18.2. Računi 

19. Priopćenja 
19.1. Skupš7na Kluba osoba s dijabetesom “Za bolji život” (126/2019) 
19.2. Novi natječaj FEAD III. (183/2020) 
19.3. Ljetovanje djece i odraslih, obavijest (232/2020) 
19.4. Refundacija hrane za migrante (216/2020, 225/2020, 230/2020, 240/2020, 

244/2020,270/2020) 
19.5. Otvorenje poslovnog prostora GDCK Velika Gorica (246/2020) 
19.6. Partnerska suradnja s “Malim princom” (258/2020) 
19.7. Izvješće o poslovanju za 2019.g. (259/2020) 
19.8. Prijavnice za Bučijadu (260/2020) 
19.9. Zamolba za pomoć u organizaciji cestovne bic.utrke “50.Memorijal Stjepan Grgac” (269/2020) 
19.10. Prijava za godišnje priznanje volontera (271/2020) 

20. Slobodna riječ 



ZAKLJUČCI SJEDNICE: 

1. Izvješće o rezultaJma 1. i  2. velike i 2.male akcije DDK, šestomjesečni izvještaj, novi 
karton darivatelja, DDK aplikacija 
1. Usvojeno je izvješće o rezulta4ma 1. i  2. velike i 2.male akcije DDK, šestomjesečni 

izvještaj, novi karton darivatelja, DDK aplikacija 
2. Izvješće o održanom 24.Gradsko-općinskom-školskom natjecanju  

2.1. Usvojeno je izvješće o održanom 24.Gradsko-općinskom-školskom natjecanju 
3. Izvješće o realizaciji plana darivanja osoba u socijalnoj potrebi i starijih osoba uoči 

Uskršnjih blagdana 
3.1. Usvojeno je izvješće o realizaciji plana darivanja osoba u socijalnoj potrebi i starijih  
        osoba uoči Uskršnjih blagdana 

4.  Izvješće o provođenju Projekta “Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke” 
4.1. Usvojeno je izvješće o provođenju Projekta “Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke” 

5. Izvješće o radu za vrijeme potresa i epidemije uzrokovane koronavirus, te podijela Paketa 
„Vaš dar za pravu stvar” 
5.1. Usvojeno je izvješće o radu za vrijeme potresa i epidemije uzrokovane koronavirus, te   
       podijela Paketa „Vaš dar za pravu stvar” 

6. Smotra operaJvnih snaga u Velikoj Gorici 
6.1. Primljena je na znanje informacija o smotri opera4vnih snaga u Velikoj Gorici 

7. Izvješće sa sastanka i edukacije ravnatelja DCK ZŽ 
7.1. Usvojeno je izvješće sa sastanka i edukacije ravnatelja DCK ZŽ 

8. Izvješće sa 22.SkupšJne HCK 
8.1. Primljeno je na znanje izvješće sa 22.Skupš4ne HCK 

9. Natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ 
9.1. Primljene su na znanje informacije o natječaju  za dodjelu prostora u vlasništvu Općine 
Križ 

10. Potpisivanje ugovora za provođenje projekta: „Nismo različiJ, isJ smo kao i svi.DopusJ da 
J dokažemo”  
10.1. Primljene su na znanje informacije o potpisivanju ugovora za provođenje projekta:  
        „Nismo različi4, is4 smo kao i svi.Dopus4 da 4 dokažemo” 

11. Usvajanje Naputka za izbore u općinskim i mjesnim društvima i osnovnim ograncima 
Crvenog križa i GDCK Ivanić-Grad 
11.1. Usvojen je naputak za izbore u općinskim i mjesnim društvima i osnovnim ograncima  
         Crvenog križa i GDCK Ivanić-Grad 

12. Usvajanje Plana akJvnosJ na provođenju izbora u društvima Crvenog križa Gradskog 
društva Crvenog križa Ivanić-Grad 
12.1. Usvojen je Plan ak4vnos4 na provođenju izbora u društvima Crvenog križa Gradskog  
         društva Crvenog križa Ivanić-Grad 

13. Usvajanje Prijedloga Odluke o provođenju izbora u svim društvima GDCK Ivanić-Grad i 
rokovima za provođenje 
13.1. Usvojena je Odluka o provođenju izbora u svim društvima GDCK Ivanić-Grad i rokovima  
         za provođenje 



14. Usvajanje Prijedloga Odluke o sastavu i broju članova Odbora i Nadzornog odbora 
SkupšJne GDCK Ivanić-Grad i radnih Jjela u SkupšJni 23. Saziva 
14.1. Usvojena je Odluka o sastavu i broju članova Odbora i Nadzornog odbora Skupš4ne  
         GDCK Ivanić-Grad i radnih 4jela u Skupš4ni 23. saziva 

15. Usvajanje Odluke o prijedlogu sastava Odbora i Nadzornog odbora SkupšJne GDCK Ivanić-
Grad 23. Saziva 
15.1.Usvojena je Odluka o prijedlogu sastava Odbora i Nadzornog odbora Skupš4ne GDCK  
         Ivanić-Grad 23. Saziva 

16. Usvajanje Prijedloga Odluke o sastavu i broju zastupnika SkupšJne GDCK Ivanić-Grad 23. 
Saziva 
16.1. Usvojena je Odluka o sastavu i broju zastupnika Skupš4ne GDCK Ivanić-Grad 23. Saziva 

17. Usvajanje Odluke o tvrtkama i drugim organizacijama koje predlažu potporne i počesne 
članove za SkupšJnu GDCK Ivanić-Grad 
17.1. Usvojena je Odluka o tvrtkama i drugim organizacijama koje predlažu potporne i  
         počesne članove za Skupš4nu GDCK Ivanić-Grad  

18. Odluke i zamolbe 
1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta GDCK Ivanić-Grad 

18.1.1 Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Statuta GDCK Ivanić-Grad 
2. Računi 

18.2.1. Usvojeni su svi plaćeni računi 
19. Priopćenja 

1. SkupšJna Kluba osoba s dijabetesom “Za bolji život” (126/2019) 
19.1.1 Prihvaćeno je priopćenje o Skupš4ni Kluba osoba s dijabetesom “Za bolji život”  
          (126/2019) 

2. Novi natječaj FEAD III. (183/2020) 
19.2.1. Prihvaćeno je priopćenje za novi natječaj FEAD III. (183/2020) 

3. Ljetovanje djece i odraslih, obavijest (232/2020) 
19.3.1. Prihvaćeno je priopćenje za ljetovanje djece i odraslih, obavijest (232/2020) 

4. Refundacija hrane za migrante (216/2020, 225/2020, 230/2020, 240/2020, 
244/2020,270/2020) 
19.4.1. Prihvaćeno je priopćenje za refundaciju hrane za migrante (216/2020, 225/2020,  
            230/2020, 240/2020, 244/2020,270/2020) 

5. Otvorenje poslovnog prostora GDCK Velika Gorica (246/2020) 
19.5.1. Prihvaćeno je priopćenje za otvorenje poslovnog prostora GDCK Velika Gorica  
             (246/2020) 

6. Partnerska suradnja s “Malim princom” (258/2020) 
19.6.1. Prihvaćeno je priopćenje za partnersku suradnja s “Malim princom” (258/2020) 

7. Izvješće o poslovanju za 2019.g. (259/2020) 
19.7.1. Prihvaćeno je priopćenje za izvješće o poslovanju za 2019.g. (259/2020) 

8. Prijavnice za Bučijadu (260/2020) 
19.8.1. Prihvaćeno je priopćenje za prijavnice za Bučijadu (260/2020) 

9. Zamolba za pomoć u organizaciji cestovne bic.utrke “50.Memorijal Stjepan Grgac” 
(269/2020) 
19.9.1. Prihvaćeno je priopćenje za zamolbu za pomoć u organizaciji cestovne bic.utrke  

        “50.Memorijal Stjepan Grgac” (269/2020) 

10.Prijava za godišnje priznanje volontera (271/2020) 
19.10.1. Prihvaćeno je priopćenje za prijavu za godišnje priznanje volontera (271/2020) 

20. Slobodna riječ 
20.1. Nije bilo. 




