
44. ELEKTRONSKA SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA  

 
Dnevni red 

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

- povratne informacije po točki Ad 8. Dnevnog reda 
2. Donošenje Odluke o imenovanju Petre Šuljić za Ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

temeljem članka 9. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i Odluke Glavnog odbora 
Hrvatskog Crvenog križa o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja 

3. 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) 

4. Pismeni zahtjev Petre Šuljić za davanje suglasnosti za dodatni rad u drugoj organizaciji van radnog 
vremena 

5. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa Marije Vičić s danom 30.4.2020. zbog odlaska u mirovinu 
6. Aktivnosti povodom epidemije Covid 19 
7. Prijedlog isplate dara u naravi za Uskrs temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i 

drugih primitaka Gradskog društva Crvenog križa Rijeka  
 
 
 
AD 1. 
Verificirani su zapisnici: 

a. s 41. sjednice Odbora održane 05.02.2020.  
b. s 42. sjednice Odbora održane 27.02.2020. je verificiran, te su prihvaćene i povratne informacije po 

točki Ad 8. Dnevnog reda sjednice a vezano za Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka za 2019. godinu. 

 
AD 2. 
Donesene su Odluke: 

1. o imenovanju Ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na razdoblje 
od 01. svibnja 2020. do 30. travnja 2024. godine. 

2. o određivanju probnog roka na poslovima Ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka u trajanju od 01. svibnja 2020. do 31. listopada 2020. 

 
AD 3. 
Prihvaćena je pisana suglasnost o ishodovanju uvjerenja o radnijoj neosuđivanosti za kaznena djela koja je 
propisana čl. 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa. 
 
AD 4. 
Donesene ja Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje poslova u dopunskom radu izvan radnog vremena. 
 
 
AD 5. 
Donesene su Odluke: 

1. o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu 
2. o imenovanju Komisije za primopredaju radi preuzimanja poslova Ravnateljice GDCK Rijeka. 

 
AD 6. 
Primljeno je na znanje Izvješće o aktivnosti povodom epidemije Covid 19 . 
 
AD 7. 
Donesena je Odluka o isplati dara u navari za Uskrs za zaposlenike GDCK Rijeka. 

 


