
HRVATSKI SABOR

Klasa: 550-05/08-01/01 
Urbroj: 65-08-02

Zagreb, 15. veljače 2008.

ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA 

PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA

Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem Prijedlog odluke o proglašenju 2008. godine ”Godinom Hrvatskog 
Crvenog križa” u Republici Hrvatskoj, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, 
dostavilaVlada Republike Hrvatske, aktom od 14. veljače 2008. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Jadranku Kosor, potpredsjednicu Vlade 
Republike Hrvatske i ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, mr. sc. 
Darka Milinovića, ministra zdravstva i socijalne skrbi i Antu Zvonimira Golema, državnog 
tajnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 550-05/08-02/01
Urbroj: 5030108-08-1

Zagreb, 14. veljače 2008.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog odluke o proglašenju 2008. godine "Godinom Hrvatskog Crvenog
križa" u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 129. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog odluke o proglašenju 2008. godine "Godinom 
Hrvatskog Crvenog križa" u Republici Hrvatskoj.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Jadranku Kosor, dipl. iur., potpredsjednicu 
Vlade Republike Hrvatske i ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, mr. 
sc. Darka Milinovića, ministra zdravstva i socijalne skrbi i Antu Zvonimira Golema, 
državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2008. GODINE 
"GODINOM HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA"

U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zagreb, veljača 2008.



Prijedlog

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na 
sjednici održanoj_____________2008. godine donio

O D L U K U

o proglašenju 2008. godine "Godinom Hrvatskog Crvenog križa"
u Republici Hrvatskoj

I.

U povodu 130. obljetnice djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, godina 2008. 
proglašava se "Godinom Hrvatskog Crvenog križa" u Republici Hrvatskoj.

II.

Za pripreme i provođenje programa obilježavanja "Godine Hrvatskog Crvenog 
križa" osnovat će se Počasni odbor, u koji će se imenovati predstavnici Hrvatskoga sabora, 
Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog Crvenog 
križa, te ugledni pojedinci i predstavnici uglednih organizacija i institucija u Republici 
Hrvatskoj.

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Počasnog odbora donosi Glavni 
odbor Hrvatskog Crvenog križa, uz prethodno mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

III.

Vlada Republike Hrvatske će biti pokrovitelj svih događanja kojima će se 
obilježiti "Godina Hrvatskog Crvenog križa".

IV.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatski Crveni križ zadužuju se za 
operativnu provedbu programa kojima će se obilježiti "Godina Hrvatskog Crvenog križa".

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim
novinama.
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OBRAZLOŽENJE

U 2008. godini navršava se 130 godina djelovanja Hrvatskog Crvenog križa na 
području Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ dio je velike obitelji Međunarodnog pokreta Crvenog 
križa i Crvenog polumjeseca, koji je najveća i najstarija svjetska humanitarna organizacija. 
Pokret ima tri sastavnice: nacionalna društva, Međunarodni odbor Crvenog križa i 
Međunarodnu federaciju, te tri tijela: Međunarodnu konfederaciju, Vijeće izaslanika i Stalnu 
komisiju. Misao vodilja pokreta "Inter arma Caritas" (Milosrđe u ratu) i "Per humanitatem ad 
pacem" (Putem humanosti k miru), zajedno izražavaju njegove ideale.

Tijekom svoje 130 godišnje povijesti, Hrvatski Crveni križ je djelovao u okviru 
državnih zajednica koje su nastajale i prestajale na našim prostorima, ali uvijek s 
humanitarnim ciljevima, zauzimajući se i pomažući čovjeku u potrebi.

Jedan od najznačajnijih datuma Hrvatskog Crvenog križa je 26. listopada 1991. 
godine, dan kada je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost za osnivanje svog nacionalnog 
društva Crvenog križa, Hrvatskog Crvenog križa. U svibnju 1992. godine, Republika 
Hrvatska je dostavila depozitaru, Švicarskoj Konfederaciji, izjavu o prihvaćanju Ženevskih 
konvencija iz 1949. i dopunskih protokola iz 1979. godine, te je tako sukcesijom postala 
članicom navedenih međunarodnih ugovora. Prihvaćanjem ovih međunarodnih ugovora, 
Vlada Republike Hrvatske je istovremeno pred međunarodnom zajednicom jamčila i 
izvršavanje preuzetih obveza za rad svog nacionalnog društva Crvenog križa na području 
Republike Hrvatske, a u slučaju potrebe i u inozemstvu.

Hrvatski Crveni križ u Republici Hrvatskoj djeluje kroz Nacionalno društvo 
Crvenog križa - Središnji ured u Zagrebu, sa svojih 130 društava u županijama, gradovima i 
općinama, sljedeći ustrojstvene odrednice državne uprave i lokalne i regionalne samouprave, 
ispunjavajući svoju pomoćnu ulogu na području zdravstva, socijalne skrbi i intervencija u 
odgovoru na katastrofe, te djelujući kao pomoćno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

U svim oblicima organiziranja i djelovanja sudjeluje više od 500.000 građana 
Republike Hrvatske koje, njegujući humane vrednote, okuplja, organizira, educira i 
osposobljava Hrvatski Crveni križ. U 2008. godini Hrvatski Crveni križ obilježava i 55 
godina djelovanja u organiziranju prikupljanja krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi, koji su 
svi i članovi Hrvatskog Crvenog križa.

Hrvatski Crveni križ svojim djelovanjem na temeljnim načelima 
Međunarodnog pokreta Crvenog Križa i Crvenog polumjeseca (humanost, nepristranost, 
neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost), promiče svevremensku 
ideju humanosti i u svim uvjetima je spreman pružiti i pruža potrebnu pomoć ljudima u 
potrebi.

Mogućnost prilagođavanja i djelovanja u svim uvjetima, prepoznavanje onih 
kojima je pomoć najpotrebnija i zauzimanje za njih, bilo je moguće jer je Hrvatski Crveni križ 
kroz sve godine svoga djelovanja sustavno okupljao, organizirao, educirao i osposobljavao 
svoje članove, volontere, ali i ostalo stanovništvo čije povjerenje uživa, kako bi mogli 
odgovoriti na razne situacije u kojima su čovjek, skupina ili cijelo stanovništvo u potrebi.
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Djelovanje Hrvatskog Crvenog križa osobito je bilo izraženo kada se 
Republika Hrvatska suočila s agresijom i ratom. O tome govore mnogi podaci. Primjerice, 
samo u 1992. godini Hrvatski Crveni križ pomogao je oko 751.000 ljudi, a procjenjuje se da 
je Hrvatski Crveni križ, kroz različite oblike pružene pomoći ugroženom stanovništvu, 
tijekom Domovinskog rata pružio pomoć u vrijednosti većoj od sedam milijardi kuna.

Danas, u poslijeratnom razdoblju, u vremenu mira, Hrvatski Crveni križ djeluje 
u skladu sa Zakonom, Statutom, drugim propisima i svojim programima, polazeći uvijek od 
toga da je njegova djelatnost, kao humanitarne organizacije, od interesa za Republiku 
Hrvatsku i njezine građane.

Djelatnost Hrvatskog Crvenog križa propisana je na nacionalnom nivou 
Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, kojim mu je određen položaj i značaj, te je utvrđeno 
da Hrvatski Crveni križ uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske, te da ostvaruje 
ciljeve, kao što su: ublažavanje ljudskih patnji, doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, 
poticanje solidarnosti i humanosti i dr. U obavljanju svoje djelatnosti i ostvarivanju 
postavljenih ciljeva svoje djelatnosti, Hrvatski Crveni križ pristupa čovjeku poštujući njegova 
ljudska prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili 
drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi ili 
društvenom položaju.

Uspješno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva na načelima 
Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, vrednovano je i u 
međunarodnim odnosima. Tijekom Domovinskog rata Republika Hrvatska je primala 
međunarodnu humanitarnu pomoć od članica Pokreta, ali je u poraću Hrvatski Crveni križ, 
razmjerno svojim mogućnostima, i sam postao donatorsko društvo unutar Pokreta Crvenog 
križa i Crvenog polumjeseca. Danas je Hrvatski Crveni križ uvaženi član Međunarodnog 
pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, uz stalno širenje međunarodne suradnje na 
bilateralnoj i multilateralnoj razini s drugim članicama Pokreta. Hrvatski Crveni križ partner 
je i drugim međunarodnim organizacijama i agencijama Ujedinjenih naroda, primjerice 
UNHCR-a u brizi i zbrinjavanju prognanih, izbjeglih i povratnika. Također, Hrvatski Crveni 
križ, sa svojim programima, od pomoći je i Ministarstvu unutarnjih poslova u zbrinjavanju 
tražitelja azila, odnosno zaštite žrtava trgovanja ljudima.

Polazeći od izloženog, Vlada Republike Hrvatske smatra da 130. obljetnicu 
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa treba obilježiti na dostojan i prikladan način i na taj način 
se odužiti njegovim mnogobrojnim članovima, volonterima i građanima koje okuplja, za 
njihovo nesebično djelovanje, te potaknuti ih da to čine i u narednim godinama.

Stoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da 2008. godinu 
proglasi "Godinom Hrvatskog Crvenog križa" u Republici Hrvatskoj. Također, predlaže se da 
Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa osnuje Počasni odbor, koji će pripremiti program 
obilježavanja "Godine Hrvatskog Crvenog križa", te da Vlada Republike Hrvatske bude 
pokrovitelj svih događanja kojima će se obilježiti "Godina Hrvatskog Crvenog križa". Za 
operativnu provedbu programa predlaže se zadužiti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, te 
Hrvatski Crveni križ.


