
49. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 28.09.2020.  

 
D n e v n i   r e d 

1. Verifikacija zapisnika s 48. sjednice Odbora održane 02.09.2020. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

3. Sastanak Nadzornog odbora – 28.09.2020. 
4. Financijski izvještaj na datum 31.12.2019. zajedno s izvješćem neovisnog revizora 
5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu 
6. Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka: 

a. Izvješće o radu za 2019. godinu 
b. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu 
c. Izdvojene aktivnosti po programu rada od 2017. do 2020. godine 
d. Financijsko izvješće – 2016. do 2019. godina 
e. Izvješće Nadzornog odbora – 2017. do 2020. godina 

7. Prijedlog Odluke o odabiru revizora za uvid u financijske izvještaje Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
za 2020. godinu 

8. Tradicionalna 48. akcija  „Solidarnost na djelu 2020.“ –  četvrtak, 08.10.2020. 
 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

9. Prijedlog Odluke  o odobravanju popusta darivateljima krvi prilikom polaganja prve pomoći za vozače na 
motorni pogon  

10. Otkaz ugovora o radu Voditeljice Odsjeka darivatelja krvi Melite Vundać 
11. Prijedlog suradnje po programu „Heroes nearby“ 

 
 
AD 1. 
Primljene su na znanje povratne informacije po zapisniku s 48. sjednice Odbora vezano za točke ad 4., ad 7., ad 
10. i ad 12. te je donesena odluka o prijenosu sredstava s deviznog računa otvorenog u Privrednoj banci Zagreb 
na žiro-račun Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.  
 
AD 2. 
Usvojeno je Izvješće o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora te je donesen zaključak vezano za 
otkazu ugovora o radu Voditeljice Odsjeka darivatelja krvi. 
 
AD 3. – AD 4. – AD 5. 
Prihvaćene su informacije s održanog sastanka Nadzornog odbora uz Financijski izvještaj na datum 31.12.2019. 
zajedno s izvješćem neovisnog revizora i Upitnikom o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola 
za 2019. Godinu. 
  
AD 6. 
Prihvaćena su pripremljena izvješća koja će ići na usvjanje Skupštini GDCK Rijeka i to: 

a. Izvješće o radu za 2019. godinu 
b. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu 
c. Izdvojene aktivnosti po programu rada od 2017. do 2020. godine 
d. Financijsko izvješće – 2016. do 2019. godina 
e. Izvješće Nadzornog odbora – 2017. do 2020. godina 

 
AD 7. 
Raspravljalo se o prikupljenim ponudama za o odabiru revizora za uvid u financijske izvještaje Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka za 2020. Godinu te je zaključeno da će se odluka o odabiru revizora donijeti na sljedećnoj 
e- sjednici Odbora. 
 
 
 



AD 8. 
Prihvaćene su informacije o organiziranju ovogodišnje 48. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2020.“  te su 
donesene sljedeće Odluke: 

1. O rasporedu sredstava prikupljenih u ovogodišnjoj tradicionalnoj 48. sabirnoj akciji „Solidarnost na 
djelu“ koja će se organizirati 08.10.2020.  

2. O otvaranju žiro računa u Privrednoj banci Zagreb za potrebe provođenja akcije „Ne dvoji! Za drugog 
izdvoji. 
 

AD 9. 
Donesena je Odluka u odobravanju popusa darivateljima krvi i članovima Terenske jednice Crvenog križa Rijeka 
„dr. Ante Švalba“ – polaznicima tečaja iz predmeta „pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj 
nesreći“.  
 
AD 10. 
Informacije i zaključak doneseni su pod točkom ad 2. zapisnika. 
 
AD 11. 
Primljene su na znanje informacije po programu „Heroes nearby“ te je donesena Odluka o prihvaćanju 
aktiviranja aplikacije po programu „Heroes nearby“. 


