
Unutarnje ustrojstvo Gradskog društva Crvenog križa Trogir   

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Trogir  ima pravnu osobnost i jedan je od 
ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i 
provodi akcije od opde koristi te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta 
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Splitsko-
dalmatinske županije  uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. 

Gradsko društvo Crvenog križa Trogir provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih 
konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog 
polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa Trogir obavlja 
javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom 
Hrvatskog Crvenog križa. 

Gradsko društvo Crvenog križa Trogir  djeluje u Splitsko-dalmatinskoj  županiji na području 
Grada Trogira, Općine Okrug, Općine Seget i Općine Marina. 

Tijela Gradskog društva Crvenog križa Trogir koja zasjedaju po potrebi i donose odluke iz 
svoje nadležnosti: 
Predsjednica-Ankica Bašid,prof. 
Potpredsjednik-Mile Sorid  
Skupština-17 zastupnika:Ankica Bašid,predsjednica ,Mile Sorid,zamjenik predsjednice, 
Nedjeljka Markoč,Mirjana Petrid,Vlasta Omelid,Ana Tomaš,Davorka Rožid,Žana Belas,Danijela 
Uljevid,Matijana Kuzmanid,Marija Šarid, Hrvoje Kvarantan,Petar Špika,Davor Radid,Marko 
Babid,Roko Buličid,Tondi Frleta 

Odbor-7 članova: Ankica Bašid,predsjednica ,Mile Sorid,zamjenik predsjednice, Nedjeljka 
Markoč, Vlasta Omelid,Davorka Rožid,Matijana Kuzmanid,Hrvoje Kvarantan 

Nadzorni odbor-3 člana: Roko Buličid,Tondi Frleta, Marija Šarid 

Ravnateljica-Tanja Jakus 

 

Članstvo Gradskog društva Crvenog križa Trogir  prema Statutu GDCK Trogir:                              
Članovi GDCK Trogir mogu biti fizičke i pravne osobe. Članstvo u GDCK Trogir je dobrovoljno. 
Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu,jeziku, vjeri, nacionalnom ili 
socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju,naobrazbi, 
društvenom položaju ili drugim osobinama.                                                                                               
Članovi GDCK Trogir mogu biti:                                                                                                                                               
-Punoljetne poslovno sposobne osobe i mladi članovi(aktivni članovi) uz pladanje godišnje 
članarine u iznosu koji za svaku kalendarsku godinu odlukom određuje Glavni odbor 
Hrvatskog Crvenog križa 
-Potporni (pomažudi) članovi 
-Počasni članovi 
-Dobrovoljni davatelji krvi bez obveze pladanja članarine 

  

  


