
REDOVNA  SJEDNICE SKUPŠTINE GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 16.06.2021. 

 
održana u Domu Crvenog križa Rijeka, Janka Polić Kamova 32 i preko video poziva putem aplikacije ZOOM. 
 
NA SJEDNICI NAZOČNI: 

1. Zastupnici iz društava Crvenog križa                         14 
2. Zastupnici iz Aktiva darivatelja krvi                                                        5 
3. Zastupnik Terenske jedinice „dr.Ante Švalba“                                            1 
4. Zastupnik  iz Savjeta darivatelja krvi                                                   1 
5. Zastupnik Kluba 100 kapi          1 
6. Zastupnik Kluba 25                     1 
7. Zastupnik Kluba aktivista          1 
8. Zastupnici -  pomažući članovi Crvenog križa                                         1 
9. Zastupnici -  počasni članovi Crvenog križa                                          2 

 
- član Nadzornog odbora Crvenog križa Rijeka      2 

 
GOSTI NA SJEDNICI: 

- Robert Markt Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa 
- Vesna Čavar Ravnateljica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije 
- Stjepan Mesić bivši predsjednik Republike Hrvatske 
- Marko Filipović gradonačelnik Grada Rijeke 
- Matej Mostarac gradonačelnik Grada Kastva 
- Ivana Cvitan Polić načelnica Općine Čavle 
- Robert Marčelja načelnik Općine Jelenje 
- Denis Mladenić  zamjenik načelnice Općine Viškovo 
- Marina Medarić  zamjenica župana Primorsko-goranske županije 
- Vojko Braut zamjenik župana Primorsko-goranske županije 
- Vedran Kinkela načelnik Općine Matulji 
- Zlata Torbarina Voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti u Gradu Opatija 
- Alen Šimatić zamjenik ravnatelja Doma zdravlja PGŽ 
- Rozmari Tusić pomoćnica ravnatelja Doma zdravlja PGŽ za sestrinstvo 
- Duško Stanojević Voditelj higijensko tehničke zaštite posebno štićenih osoba Nastavnog ZZJZ PGŽ 
- Vinko Ribić Koordinator aktivnosti čuvanja i distribucije cjepiva Nastavnog ZZJZ PGŽ 

 
S obzirom na ovogodišnju 140. godinu rada i djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sjednica je 
jednim dijelom bila svečana a uveličali su je naši uvaženi gosti kojima se pozdravnim riječima obratila 
Predsjednica Gradskog društva crvenog križa Rijeka. 
 
Nakon pozdravnih riječi Predsjednice Kim Anić skupu se obratio Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa 
Robert Markt koji osim što je čestitao veliku obljetnicu koju riječki Crveni križ obilježava u ovoj godini, naglasio 
je i iznimno dobru suradnju s novom ravnateljicom Petrom Šuljić. Hrvatski Crveni križ mijenja se i prilagođava 
novim životnim uvjetima odgovarajući na sve izazove predstavljajući posljednju liniju zaštite zdravlja i 
dostojanstva hrvatskog čovjeka. S toga je posebno apelirao i pozvao predstavnike jedinica lokalne uprave i 
samouprave da odvoje vremena i pomognu u radu i ostvarivanju zadataka Crvenog križa kako bi svi zajedno bili 
prepoznati u izvrsnosti u onome što radimo. 

Čestitajući svim članovima na velikoj obljetnici i iznimnom zalaganju u dosadašnjem radu, bivši predsjednik RH 
Stjepan Mesić naglasio je kako iznimno uvažava rad Crvenog križa, čiji se rad najviše potvrđuje u velikim 
nepogodama, a posebno u ratnim prilikama. 

Budući da su sjednici prisustvovali i predstavnici Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke te gradova i općina 
riječkog prstena, na čijem prostoru Crveni križ vrlo aktivno djeluje, skupu se posebno obratio Gradonačelnik 
Rijeke Marko Filipović  koji je naglasio iznimno dobru suradnju s riječkim Crvenim križem i novom ravnateljicom 
Petrom Šuljić. 



„Hrvatski Crveni križ predstavlja mrežu pomoći i solidarnosti kad je ona najpotrebnija, što ste i pokazali u 
mnogim situacijama. Posebno ću se osvrnuti na proteklu godinu – kad je nastupio lockdown zbog epidemije 
koronavirusa prvi ste uskočili u pomoć i volonteri Crvenog križa odradili su ogroman posao dostave hrane i svim 
potrepštinama koji su bili potrebni građanima i građankama Rijeke. Isto tako uskočili ste pomoći onima koji su 
bili pogođeni potresom na području Sisačko-moslavačke županije, i bila mi je čast i zadovoljstvo zajedno s 
našom vatrogasnom postrojbom, ali i sa predstavnicima Crvenog križa posjetim pogođene krajeve“, kazao je 
gradonačelnik Filipović. 
Podsjetio je kako Grad Rijeka financira Crveni križ sukladno zakonskim obvezama, ali i podupirući i druge 
vrijedne programe i projekte, kao što je organizacija dobrovoljnog davalaštva krvi. U ovoj godini za rad Crvenog 
križa u gradskom je proračunu osigurano oko 2,7 milijuna kuna, od čega najviše za organizaciju pučke kuhinje za 
najpotrebitije Riječane. 
Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Vojko Braut istaknuo je kako Županija oduvijek podržava rad 
Crvenog križa kao organizacije koja pomaže najpotrebitijima i ljudima u nevolji, kao što je bio slučaj kod 
poplave u Gunji ili potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
Posebna vrijednost Crvenog križa upravo su volonteri, kojih na području Primorsko-goranske županije ima 
preko 500, a na području Rijeke stotinjak. Protekle godine započela je i suradnja volontera Europske 
prijestolnice kulture i volontera Crvenog križa, koja je krenula radom na programu otvorenja Europske 
prijestolnice kulture, a posebno se pokazala uspješnom tijekom pandemijske krize. 
 
Na kraju pozdravnih riječi gostiju skupu se obratila ravnateljica Petra Šuljić, zahvalivši se svima na odazivu što su 
svojim dolaskom uveličali i obilježili našu obljetnicu, te uručila prigodne poklone u ime Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka uz zajedničko fotografiranje. 
 
AD 1. 
Kim Anić, Predsjednica GDCK Rijeka još je jednom pozdravila nazočne zastupnike Skupštine, članove Nadzornog 
odbora Crvenog križa Rijeka i zaposlenike i naše drage goste, zahvalila se na odazivu te predložila 
 

D n e v n i    r e d 
1. Pozdravna riječ Predsjednice Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
2. Prijedlog: 

a. Radnog predsjedništva 
b. Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika 
c. Verifikacijske komisije 

3. Izvješće Verifikacijske komisije 
4. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu 
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu 
6. Financijski izvještaj na datum 31.12.2020. zajedno s izvješćem neovisnog revizora 
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 

 
Dnevni red je prihvaćen. 

 
AD 2. 
Prihvaćeni su i usvojeni prijedlozi za izbor: 

a. Radno predsjedništvo 
Marijan Vundać  - predsjednik Nadzornog odbora 
Petra Šuljić  - ravnateljica GDCK Rijeka 
Kim Anić   - predsjednica Skupštine 
 

b. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
- zapisničar JASMINKA STERNISA - zaposlenik GDCK Rijeka 
- ovjerovitelji zapisnika:   

 Radojka Grbac  zastupnik iz Društva Crvenog križa 
Amra Ramić  zastupnik Terenske jedinice „dr.Ante Švalba“                                         

 
c. Verifikacijske komisije 

Lorena Marotti  - Predsjednik zastupnik iz Aktiva darivatelja krvi 
Vesna Sochor  - član  Zastupnik iz Društva Crvenog križa  



Mladen Hlača  - član  pomažući član 
AD 3. 
Predsjednica Verifikacijske komisije podnijela je izvješće o nazočnosti zastupnika na sjednici: 
 
Temeljem članka 21. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Skupština Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka na sjednici održanoj 06.09.2020. donijela je Odluku o broju zastupnika Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka. 
 
Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka broji 39 zastupnika i to:  

15  zastupnika  iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja Grada Rijeke, 
(Draga, Drenova, Gornja Vežica, Kantrida, Kozala, Mlaka, Pehlin, Podmurvice, 
Podvežica, Srdoči, Sušak, Sveti Nikola, Škurinje, Trsat i Zamet) 

3  zastupnika  iz gradskih društava Crvenog križa  
(Bakar, Kastav i Kraljevica) 

5 zastupnika  iz općinskih društava Crvenog križa 
  (Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo) 
5  zastupnika  aktiva darivatelja krvi 
1  zastupnik  aktiva mladih 

- Terenska jedinica Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ 
4  zastupnika  drugih ustrojstvenih oblika, 

- Savjet darivatelja krvi,  
- „Kluba 100 kapi“,  
- „Klub 25“ 
- Klub aktivista Crvenog križa Rijeka 

3  zastupnika  potpornih članova, 
3 zastupnika  počasnih članova.    

 
 

Skupština broji 39 zastupnika. 
Redovnoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka dana 16. lipnja 2021.g. nazočno je 
22 zastupnika. 
 
Obzirom da je na Skupštini nazočno više od polovice zastupnika, rad Skupštine je punovažan. 

 
Izneseno je primljeno na znanje. 

 
AD 4. 
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu dostavljeno je u pismenom obliku uz 
poziv za sjednicu po kojem su kratki osvrt dale Predsjednica i Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka. 
Kratki osvrt po održanim redovnim aktivnostima koja su bila prilagođena pandemiji dala je Predsjednica Kim 
Anić, dok je osvrt na istaknute i posebne aktivnosti dala ravnateljice Petra Šuljić.  

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 
AD 5. 
Predsjednik Nadzornog odbora dao je kratko osvrt na Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini koje je 
jednoglasno usvojeno. 
 
AD 6. 
Osvrt na Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na datum 31.12.2020. zajedno s izvješćem 
neovisnog revizora dao je predsjednik Nadzornog odbora. 
U dostavljenom Financijskom izvješću u kojem su u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine ostvareni 
prihodi u iznosu od 8.280.041 kuna i rashodi u iznosu od 7.522.907 kuna, što je rezultiralo viškom prihoda u 
iznosu od 757.134 kn. Viškom prihoda iz 2020.g. pokriven je manjak prihoda iz 2019.g. u iznosu od 12.516 kn 
nakon čega ukupni višak prihoda za 2020.g. iznosi 744.618 kn. 
 



Neovisni revizor iz Revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka iskazao je svoje mišljenje na Financijsko 
izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za razdoblje siječanj-prosinac 2020.g. i prema njegovom 
zaključku Financijski izvještaj Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu ništa nije skrenulo 
pozornost što bi uzrokovalo da povjeruju kako financijski izvještaj nije sastavljen, u svim značajnim 
odrednicama u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 
121/14). 
 
Izneseno je primljeno na znanje te je donesena sljedeća Odluka: 
 
Na temelju članka 23. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka Skupština Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donijela je sljedeću 

O D L U K U 
o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća 

Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020.g. 
 

1. Usvaja se godišnje financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu sa 
sljedećim elementima: 

 PRIHODI                      8.280.041 
                                               RASHODI                     7.522.907 
                                               VIŠAK PRIHODA            757.134 
 

2. Utvrđuje se bilanca stanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu 
 AKTIVA                       3.162.202 
                                               PASIVA                       3.162.202 
 

3. Viškom prihoda iz 2020.g. pokriven je manjak prihoda iz 2019.g. u iznosu od 12.516 kn nakon čega 
ukupni višak prihoda za 2020.g. iznosi 744.618 kn koji se prenosi u 2021. godinu za redovno 
poslovanje. 
 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
AD 7. 
Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih 
organizacija (NN 119/2015) propisana je obaveza popunjavanja Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog 
upravljanja i kontrole. 
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu primljen je na znanje. 
 


