
                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
             Ž U P A N 
 
KLASA: 007-02/15-01/02 
URBROJ: 2140/01-01-16-18 
Krapina, 3. ožujka 2016. 
        
                                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET:   Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa 
                         Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu 
                  
 
                         Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana  3. ožujka 2016. godine  d o n o s i  

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

   1.  Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog 
križa, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.  
 

  2.  Akt iz točke 1.  nalazi se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se 
upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
  3. Za izvjestitelja se zadužuje Davor Šimunović, ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa, 

Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.  
 
 
 
 

          Ž U P A N  
                             Željko Kolar 

 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 
             

 



 

                           
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                       

  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
                       udruge i mlade          
KLASA: 007-02/15-01/02 
URBROJ: 2140/01-09-16-17 
Krapina, 29. veljače 2016. 
 
                                                                                                 

                                                                               ŽUPAN  
                                                                              ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA                  

 
                 
 
PREDMET:                     Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa  
                                          Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu     
                                          
                                     
PRAVNI TEMELJ:       Članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
                                          Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 
                                          i 26/13 – pročišćeni tekst) i članak 5. Pravilnika o načinu i  
                                          rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne  
                                          (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog  
                                          Crvenog križa („Narodne novine“, broj: 18/11) 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:                Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:        Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade –  
                                          Županu, Župan – Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:            Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za  
                                          zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
                                          Davor Šimunović, ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa, Društva  
                                          Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije 
 
OBRAZLOŽENJE:    Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu propisano je da Hrvatski 
Crveni križ, odnosno njegovi ustrojstveni oblici, djeluju kao neprofitna pravna osoba u 
rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, 
pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama, kao i 
djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa.  
 Nadalje, člankom 30. Zakona je definirana obveza jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave da za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (županijskih 
i gradskih društava) izdvajaju iz sredstava prihoda 0,2 % za rad i djelovanje Službe traženja 
na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i 0,5 % za javne ovlasti i 
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redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika. Pod prihodima iz kojih se financira rad županijskih i 
gradskih društava smatraju se prihodi poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode. 
 Sukladno tome, Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske 
županije financiran je u 2015. godini iznosom od 310.000,00 kn, odnosno 0,7 % sredstava 
izvornih prihoda Županijskog proračuna. 
 Člankom 5. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog                        
Crvenog križa utvrđena je obveza ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa da 
dostavljaju polugodišnje izvješće (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja) u roku od 30 dana 
od isteka izvještajnog razdoblja i godišnje izvješće o utrošku sredstava (za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca) u roku od 45 dana od isteka izvještajnog razdoblja. 
 Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije dostavio je 
Krapinsko-zagorskoj županiji Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu, 
a naknadno i Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva 
Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije. 
 Sukladno navedenom, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se 
potvrđuje Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko-
zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto proslijedi Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
                                                                                                                                                         
                                                                                             PROČELNICA            
              Martina Gregurović Šanjug  
 
 
Prilozi: 
1. Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa  

Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, 
2. Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu, 
3. Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora, 
4. Prijedlog zaključka Župana,  
5. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.  
 























































 
 

                           
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 007/02/15-01/02 
URBROJ: 2140/01-01-16-9 
Krapina, __. ožujka 2016.  
 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09), Županijska 
skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici održanoj dana __. ožujka 2016. 
godine  donijela je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko-
zagorske županije za 2015. godinu 

 
2) Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

                                                                                                                                   
 
 
 

                PREDSJEDNICA 
               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
                 Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 

 
 
Dostaviti: 
1. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske 

županije, n/p ravnatelja Davora Šimunovića, 
Krapina, Magistratska 12, 

2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
udruge i mlade, 

3. Za zbirku isprava,  
4. Za prilog zapisniku,  
5. pismohrana. 
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