
43. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 19.03.2020.  

 
D n e v n i   r e d 

1. Verifikacija zapisnika  
a. s 41. sjednice Odbora održane 05.02.2020. 
b. s 42. sjednice Odbora održane 27.02.2020. 

2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 
a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Nastavak obaveza vezano uz epidemiološku situaciju povezanu s novim koronavirusom 

3. Osnovna edukacija Hrvatskog Crvenog križa za ravnatelje društva Hrvatskog Crvenog križa 
4. Donošenje Odluke o imenovanju Petre Šuljić za Ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

temeljem članka 9. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 
5. Dostava Uvjerenja Petre Šuljić o ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana čl. 3. Pravilnika o 

ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa (pravomoćna osuda na kaznu zatvora ili kaznu 
dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo) 

6. Pismeni zahtjev Petre Šuljić za davanje suglasnosti za dodatni rad u drugoj organizaciji 
7. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa Marije Vičić  
8. Prijedlog Internog pravilnika o zaštiti osobnih podataka 
9. Dogovor o sazivanju Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

a. Prijedlog dnevnog reda 
b. Izvješće o radu za 2019. godinu 
c. Financijsko izvješće na datum 31.12.2019. zajedno s izvješćem neovisnog revizora 
d. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2019. godini 
e. Upitnik o funkcioniraju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu 

10. Prijedlog Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ 
11. Ugovaranje usluge Elektroničkog bankarstva za pravne osobe u Privrednoj banci Zagreb 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

12. Zamolba Tenis kluba Pećine za moratorij na plaćanje zakupa 
13. Prijave za godišnja volonterska priznanja Hrvatskog Crvenog križa  
14. Pismo zahvale Predsjednika Hrvatskog Crvenog križa 
15. Dogovor o daljnjoj komunikaciji i održavanju sjednica Odbora GDCK Rijeka 

 
 

AD 1. 
Točka dnevnog reda je odgođena 
 
AD 2. 
Iznesene su i primljene na znanje informacije o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
d. Nastavak obaveza vezano uz epidemiološku situaciju povezanu s novim koronavirusom 

 
Odgođene su točke dnevnog reda: 

b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

 
 
AD 3. 
Iznesena je informacija od odgađanju Edukacija Hrvatskog Crvenog križa za ravnatelje društava Hrvatskog 
Crvenog križa. 
 
AD 4. 
Točka dnevnog reda je odgođena. 
 
AD 5. 
Točka dnevnog reda je odgođena. 
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AD 6. 
Točka dnevnog reda je odgođena. 
 
AD 7. 
Donesen je zaključak vezano za trajanje radnog odnosa Ravnateljice GDCK Rijeka. 
 
AD 8. 
Točka dnevnog reda je odgođena. 
 
AD 9. 
Točka dnevnog reda je odgođena. 
 
AD 10. 
Točka dnevnog reda se odgađa. 
 
AD 11. 
Donesene su Odluke: 
1. o nabavi kompjuterske opreme, dva računala za potrebe Odjela računovodstveno-financijskih poslova i 

jedan za potrebe Odjeka darivatelja krvi temeljem Procedure stvaranja ugovornih obveza. 
 

2. o nabava četiri kompjuterska programa „Synesis“ za potrebe glavne knjige i to Financijsko, PDV, Profitni 
centri i Završni račun. 

 
AD 12. 
Donesen je zaključak vezano za plaćanje zakupa Tenis kluba Pećine. 
 
AD 13. 
Primljena je na znanje i prihvaćena informacija o podnošenju prijave za volonterska priznanja Hrvatskog 
Crvenog križa koja se dodjeljuju u dvije kategorije „Volonter/ka godine“ i „Volonterski tim godine“. 
 
AD 14. 
Pročitano je pismo zahvale koje je Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa prim Josip Jelić, dr.med. uputio 
zaposlenicima i volonterima koji provode svakodnevne aktivnosti po pitanju epidemije.  
 
AD 15. 
Dogovoreno je daljnje održavanje sjednica Odbora GDCK Rijeka. 


