„Hrvatski Crveni križ
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije“
Broj: 144-z/2015
Datum: 18. svibnja 2015.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Skupštine „DCK Osječko-baranjske županije“ održane, 18. svibnja 2015.
godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama „GDCK Osijek“.
PRISUTNI ZASTUPNICI:
1. Ivan Hodak (zastupnik „ODCK Darda“),
2. Ivan Petriševac (zastupnik „GDCK Donji Miholjac“ ),
3. Đuro Brataljenović (zastupnik „GDCK Đakovo“),
4. Dragan Luketić (zastupnik „GDCK Valpovo“),
5. Vesna Lolić, (zastupnica „GDCK Našice“),
6. Marko Đukić (zastupnik „GDCK Osijek“),
7. Marija Kundih (zastupnica „ODCK Darda“)
8. Marina Samardžija (zastupnica „GDCK Osijek“),
9. Damir Mendler (zastupnik „GDCK Beli Manastir“)
10. Jozo Jurušić (zastupnik „GDCK Osijek“)
ODSTUTNI ZASTUPNICI - ispričali se:
1. Martina Gašić (zastupnica „GDCK Našice“),
2. Darko Bočkinac (zastupnik „GDCK Donji Miholjac“),
3. Zlatko Velimirović (zastupnik „GDCK Valpovo“),
4. Josip Barišić (zastupnik „GDCK Đakovo“),
5. Ines Rudić (zastupnica „GDCK Beli Manastir“)

OSTALI PRISTUNI: Josip Rener, Ivan Kopjar, Vladimir Kedmenec, Gordana Družinec,
Denis Ćosić, Višnja Ištvanić i Darija Zubović – članovi Stručne službe „GDCK Osijek“
Predsjednik Đuro Brataljenović pozdravlja prisutne članove Skupštine i zastupnike DCK
Osječko-baranjske županije u Skupštini HCK, zahvaljuje na odazivu. Nakon što je konstatirao
da je prisutna potrebna većina, otvara sjednicu Skupštine i predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Skupštine;
2. Javna rasprava o Nacrtu Statuta Hrvatskog Crvenog križa;
3. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1
Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Skupštine.
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik, Zapisnik je jednoglasno usvojen (10 glasova za, 0
protiv, 0 suzdržanih).
Ad. 2.
Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Javna rasprava o Nacrtu Statuta Hrvatskog
Crvenog križa.
Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da je nacrt Statuta mailom dostavljen od strane
Hrvatskog Crvenog križa s napomenom da se organiziraju javne rasprave.
„DCK Osječko-baranjske županije“ uputio je isti društvima Crvenog križa na području
Osječko-baranjske županije sa zamolbom da na Skupštinu zastupnici dođu pripremljeni za
raspravu ili da društva prethodno pošalju svoje primjedbe i predlože da Darija Zubović, dipl.
iur. iznese primjedbe i prijedloge.
Predsjednik daje riječ Dariji Zubović koja iznosi jedinstvene primjedbe. Nakon iznošenja
primjedbi i prijedloga, predsjednik Brataljenović otvara raspravu. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali predstavnici svih društava jednoglasno su usvojeni slijedeći prijedlozi i primjedbe:
Članak 6. Područje djelovanja ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa je određeno
statutima svakog pojedinog ustrojstvenog oblika s pravnom osobnošću, osim kada pružaju
humanitarnu pomoć, što su dužni prethodno najaviti Središnjem uredu.
U kriznim situacijama koordinaciju aktivnosti svih ustrojstvenih oblika HCK vezano za
otklanjanje posljedica krizne situacije obavlja nadležno tijelo HCK (Krizi stožer).
Prijedlog:
-

U članku 6. stavku 3. brišu se riječi „osim kada pružaju humanitarnu pomoć što
su dužni prethodno najaviti Središnjem uredu.„
U članku 6. stavak 4. briše se

U članku 36. Nacrta Statuta određeno je da Skupština u okviru svog djelokruga rada, između
ostalog donosi „Odluku o načinu rada Hrvatskog Crvenog križa u oružanom sukobu i drugim
izvanrednim situacijama“. Citiranom odlukom propisat će se način djelovanja, odlučivanja,
organiziranja, formiranja kriznog stožera i druga pitanja za djelovanje Hrvatskog Crvenog
križa u takvim situacijama.
Članak 8. Za maloljetne članove Hrvatskog Crvenog križa kao i za punoljetne članove lišene
poslovne sposobnosti primjenjuju se odredbe posebnih propisa.
Prijedlog:
-

U članku 8. stavak 8. mijenja se i glasi: „Za osobu mlađu od 14 godina pisanu
izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za

maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje
pisanu suglasnost.“
Obrazloženje: Nepotrebno je pozivati se na posebne propise kada je cijela materija uređena
Zakonom o udrugama.
Člankom 12. Zakona o udrugama uređeno je članstvo u udruzi. Prema novom zakonskom
rješenju, a radi njihove zaštite, članstvo maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih
poslovne sposobnosti te način njihova sudjelovanja i odlučivanja mora se propisati statutom
udruge, ali uz Zakonom određene uvjete. Dodatni uvjet postavljen je za osobe mlađe od 14
godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za
maloljetne osobe s navršenih 14 zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Potpuno je nepotrebno i nejasno pozivanje na posebne propise. Tome je tako jer članstvo u
udruzi pripada pitanjima unutarnjeg ustroja o kojima članovi udruge samostalno odlučuju
putem statuta udruge. Jedino ograničenje koje se u tom smislu postavlja tiče se zabrane
diskriminacije koja je uređena i Ustavom Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o udrugama punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu
skupštine i mogu odlučivati u skupštini na način propisan statutom. Isto tako maloljetne
osobe, s navršenih 14 godina života, članovi udruge, sudjeluju u radu skupštine udruge na
način propisan statutom, no odlučivati u skupštini mogu samo uz pisanu suglasnost
zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Maloljetne osobe mlađe od 14 godina, članovi
udruge, sudjeluju u radu skupštine na način propisan statutom, no ne odlučuju.
Članak 18. Odnosi ustrojstvenih oblika i Hrvatskog Crvenog križa temelje se na međusobnoj
suradnji i vertikalnoj odgovornosti.
Središnji ured HCK obavlja savjetodavnu funkciju i nadzor nad radom ustrojstvenih
oblika.
Prijedlog:
-

U članku 18. stavku 1. briše se riječ „vertikalnoj“.

-

U članku 18. stavku 2. brišu se riječi „i nadzor nad radom ustrojstvenih oblika“

Obrazloženje: U savezu društava nužno je urediti odnose na načelima međusobne suradnje i
odgovornosti jednih prema drugima. Izravna vertikalna odgovornost nije moguća zbog
pravnog subjektiviteta. Zakonom je točno propisan nadzor nad radom udruge. Od osobite je
važnosti da su za nadzor udruge nadležni sami članovi udruge, a tek nakon njih tijela državne
uprave sukladno zakonskim ovlastima. Upravni nadzor provodi Ministarstvo uprave,
inspekcijski nadzor provode uredi državne uprave i nadležna ministarstva sukladno svom
djelokrugu, proračunski nadzor i nadzor financijskog poslovanja provodi Ministarstvo
financija itd. Zakonom nije propisan tzv. „unutarnji nadzor“ udruga po vertikalnoj liniji,
posebno stoga jer se radi o savezu društava.
Hrvatski Crveni križ kao savez društava treba i mora imati uvid u rad ustrojstvenih oblika,
koordinirati razvojnu politiku i raditi na ujednačavanju rada ustrojstvenih oblika.

Članak 24. Usklađenost statuta društva sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa potvrđuje
Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa.

Prijedlog:
-

U članku 24. stavak 2. briše se.

Obrazloženje: Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Zakon o
udrugama propisao je obvezni i fakultativni sadržaj statuta. Službena osoba nadležnog ureda
utvrđuje je li statut udruge u skladu sa zakonom, kako kod upisa udruge tako i kod promjene
samog statuta.
Jasno je da statuti društava trebaju biti usklađeni sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa, ali tu
usklađenost utvrđuje, kako je rečeno, službena osoba Ureda državne uprave izvorno
uspoređujući odredbe sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa. Pored toga, Središnji ured
Hrvatskog Crvenog križa nema ovlast upravnog nadzora sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 25. Predsjednik društva se bira iz redova zastupnika skupštine na konstituirajućoj
sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri
uzastopna puta.
Prijedlog:
-

U članku 25. stavku 2. brišu se riječi „a najviše tri uzastopna puta.“

Obrazloženje: Nije potrebno ograničavati broj mandata predsjednika jer to nije obvezno
temeljem Zakona, a na taj način se ograničava kvaliteta rada. U većini udruga, pa ni u
Hrvatskom saboru, nema ograničenja broja mandata bilo kojeg dužnosnika.

Članak 26. Članove odbora bira skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika
skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše
tri uzastopna puta.
Prijedlog:
-

U članku 26. stavku 2. brišu se riječi „a najviše tri uzastopna puta.“

Obrazloženo uz članak 25.
Članak 27.Nadzorni odbor bira skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje
od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta, vodeći
računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.
Prijedlog:

-

U članku 27. stavku 2. brišu se riječi „a najviše tri uzastopna puta“

Obrazloženo uz članak 25.

Članka 29. Ravnatelj društva Crvenog križa predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za
ostvarenje financijskog plana, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela
društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima i za svoj rad odgovara odboru
i skupštini svog društva, izvršnom predsjedniku i Glavnom odboru.
Ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela društva već sudjeluje u
savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima tijela društva.
O postupcima imenovanja, ponovnog imenovanja, stegovnom postupku, postupku razrješenja
ravnatelja društva Crvenog križa i drugim pitanjima donijet će se poseban pravilnik koji
donosi Glavni odbor.
Prijedlog:
-

U članku 29. stavak 1. brišu se riječi „izvršnom predsjedniku“
U članku 29. stavak 5. briše se
Prijedlog 1.;
U članku 29. stavak 6. uz riječ „ravnatelja“ dodaju se riječi „izvršnog
predsjednika“
Prijedlog 2.;
U članku 29. stavak 6. umjesto riječi „Glavni odbor“ dodaju se riječi „Skupština
nakon provedene javne rasprave“

Obrazloženje: Ravnatelj udruge, sukladno Zakonu o radu, ima poslodavca. Poslodavac je
udruga koja ga je izabrala preko tijela upravljanja, analogno tome postoji i odgovornost prema
poslodavcu. Hrvatski Crveni križ je savez društava što znači da su udruge u partnerskom
odnosu te se radi boljeg ostvarivanja ciljeva ravnopravno udružuju. Ravnatelj već odgovara
odboru, skupštini i Glavnom odboru te je nepotrebno povećavati broj tijela kojima je ravnatelj
odgovoran.
Smatra se da je nepotrebno propisivati da ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela
društva s pravom glasa. Takvo ograničavanje ne predviđa Zakon o udrugama. U praksi se to
rjeđe događa, a tamo gdje je to bila praksa, nadzorna državna tijela na tu činjenicu nisu imala
prigovor.
Glavni odbor treba ili donijeti pravilnik o postupku imenovanja, ponovnog imenovanja,
stegovnom postupku, postupku razrješenja izvršnog predsjednika koji će se analogno
primjenjivati i na ravnatelje ili utvrditi Nacrt za javnu raspravu primjenjujući pravila koja
vrijede za donošenje Statuta te da konačni tekst pravilnika donese Skupština Hrvatskog
Crvenog križa. S obzirom da izvršni predsjednik jednako kao i ravnatelj odgovara Glavnom

odboru odnosno odboru, Pravilnik bi trebao na jednak način urediti pitanje odgovornosti
odnosno prava i obveze za ravnatelja kao i za izvršnog predsjednika.
Pored toga, nužno je ostaviti mogućnost da ravnatelj u hitnim situacijama može sam odlučiti o
određenim pitanjima i svoju odluku uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice odbora radi potvrde
ili propisati telefonske konzultacije za hitne odluke koje se također upućuju na potvrdu odbora
na narednoj sjednici.
Članak 30. Zaposlenici u ustrojstvenim oblicima Hrvatskog Crvenog križa sa svojstvom
pravne osobe ne mogu biti članovi izvršnih tijela istih.
Prijedlog:
-

U članku 30. stavak 2. briše se

Nepotrebno je jer se u praksi nije niti događalo.
Članak 32. Visoki pokrovitelj Hrvatskog Crvenog križa
Prijedlog:
-

U članku 32. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: „Odluku o prihvaćanju
pokroviteljstva donosi Visoki pokrovitelj Hrvatskog Crvenog križa na prijedlog
Glavnog odbora, a odluka se proglašava na Skupštini Hrvatskog Crvenog križa
na svečan način obraćanjem visokog pokrovitelja“.

Članak 35. Izborna sjednica održava se svake četiri godine
Konstituirajuću sjednicu u slučaju prijevremenog prestanka mandata članovima Skupštine
saziva izvršni predsjednik.
U izvanrednim situacijama, u slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se
sastati ponovno unutar 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina
zastupnika i to većinom glasova onih koji glasuju.
Prijedlog:
-

U članku 35. stavku 4. riječ „Izborna“ mijenja se i glasi „Konstituirajuća“
U članku 35. stavku 6. riječi „izvršni predsjednik“ mijenjaju se riječima „Glavni
odbor“
U članku 35. stavak 9. briše se

Obrazloženje: Ovo je predloženo radi ujednačavanja teksta Statuta u kojem je već korištena
riječ „konstituirajuća sjednica“ što je i pravilno jer su izbori za zastupnike već provedeni i na
županijskim razinama utvrđeni prijedlozi za članove Glavnog odbora.
S obzirom da je u članku 36. Nacrta Statuta određeno da Skupština u okviru svog djelokruga
rada, između ostalog donosi odluku o načinu rada Hrvatskog Crvenog križa u oružanom
sukobu i drugim izvanrednim situacijama, članak 35. stavak 9. je potpuno nepotreban jer će
citirana odluka riješiti to pitanje.

Članak 37. Predsjednik se bira iz redova Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno
razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše dva uzastopna puta.

Prijedlog:
-

U članku 37. stavku 3. brišu se riječi „a najviše dva uzastopna puta“.

Obrazloženje: Obrazloženo uz članak 25.
Članak 38. Prijedlog 1 ili Prijedlog 2.
Članove Glavnog odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika
Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine, a naviše dva uzastopna puta.
Prijedlog:

-

U članku 38. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Glavni odbor broji 23 člana. Glavni
odbor čine predsjednik, dva potpredsjednika i 20 izabranih članova odbora.“
U članku 38. stavak 3. mijenja se i glasi: “Članove Glavnog odbora iz reda
zastupnika Skupštine bira/potvrđuje Skupština na prijedlog županijskih društva
Hrvatskog Crvenog križa, na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od
četiri godine.“

Obrazloženje: Budući da se radi o savezu zajednica, pravo je nižih razina da utvrde svoje
prijedloge za članove Glavnog odbora koji aklamacijom trebaju biti na Skupštini prihvaćeni
što je praksa u svim savezima. Iz razloga ravnomjerne zastupljenosti svih županijskih
društava predloženo je da Glavni odbor broji 23 člana tj. 20 iz županija te predsjednika i dva
potpredsjednika.
Članak 41. Prati rad ravnatelja svih društava Hrvatskog Crvenog križa, pokreće konzultativni
i kontrolni nadzor i o istom obavještava Glavni odbor.
Izvršni predsjednik ne može biti član izvršnog tijela Hrvatskog Crvenog križa već sudjeluje u
savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima izvršnog tijela Hrvatskog Crvenog
križa
Prijedlog: U članku 41. stavku 4. briše se riječ „ravnatelja“ te riječi „pokreće konzultativni
i kontrolni nadzor“
U članku 41. stavak 6. briše se
Obrazloženje: Praćenje rada svih društava širi je pojam od praćenja rada ravnatelja.
Praćenjem rada društva ujedno se prati i rad ravnatelja, a informacije o problemima s
pojedinim društvima izvršni predsjednik može i treba Glavnom odboru redovito podnositi o
čemu će Glavni odbor zauzeti svoja stajališta.

Članak 42. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na
mandatno razdoblje od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva uzastopna
puta, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.
Prijedlog:
-

U članku 42. stavku 3. brišu se riječi „a najviše dva uzastopna puta“

Obrazloženje: Obrazloženo uz članak 25.
Članak 47. Za rješavanje sporova među društvima Crvenoga križa određuje se arbitražni
postupak.
Odluku o formiranju arbitražnog tijela donosi Glavni odbor te imenuje članove.
Arbitražno tijelo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog tijela je konačna.
Prijedlog:
-

U članku 47. stavku 1. riječi „arbitražni postupak“ zamjenjuju se „postupak
mirenja“
U članku 47. dodaje se stavak 2. koji glasi:
Ukoliko postupkom mirenja ne bude spor riješen, o sporu će odlučivati
arbitražno tijelo.
Dosadašnji stavak 2. i 3. postaje 3. i 4.

Obrazloženje: Postupak mirenja i arbitražni postupak nisu jednaki postupci. Spor treba
pokušati prvo riješiti mirnim putem na obostrano zadovoljstvo jer su odluke arbitražnog tijela
obvezujuće i često nepovoljne za neku od strana u sporu.
Marko Đukić naglašava činjenicu da je osnovni cilj Zakona o udrugama daljnja
demokratizacija rada udruga i njihovo unutarnje uređenje i ustroj vođen načelima europske
pravne i demokratske stečevine te se navedeni prijedlozi temelje na tim činjenicama.
Na kraju je istaknuto da je potrebno da statutarna komisija izvrši i nomotehničke preinake
samog teksta, posebice isticanje članka, stavka i točke radi lakšeg snalaženja i preglednosti
teksta Statuta.
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Izmjene i dopune Nacrta Statuta HCK jednoglasno
su usvojene (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih)
Ad. 3
Predsjednik Đuro Brataljenović otvara treću točku Dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik proglašava 4. sjednicu Skupštine „DCK
Osječko-baranjske županije“ zatvorenom u 12,00 sati.

Zapisničar:
Darija Zubović, dip.iur.

Predsjednik:
Đuro Brataljenović, dipl.pol

