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DNEVNI RED 

 

1. Donošenje Poslovnika o radu Odbora; 
2. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Odbora  GDCK Valpova ; 
3. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora; 
4. Prijedlog Skupštini za usvajanje Izvješća za 2020. godinu: 

a) Izvješće o radu GDCK Valpovo za 2020. godinu; 
b) Izvješće o provedenom popisu GDCK Valpovo za 2020. godinu; 
c) Financijsko izvješće GDCK Valpovo za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godinu – Bilanca, 

Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilješke, Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog 
upravljanja i kontrola za 2020. godinu i PROR–POT; 

d) Izvješće Nadzornog odbora GDCK Valpovo o financijskom-materijalnom poslovanju i 
namjenskom trošenju sredstava; 

5. Izmjena i nadopuna Plana nabave za 2021. godinu; 
6. Donošenje Odluke o imenovanju Službenika za informiranje; 
7. Donošenje Odluke o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka; 
8. Donošenje Odluke o osnivanju Kriznog stožera GDCK Valpovo; 
9. Financijske odluke: 

a) Odluka o usvajanju prijedloga financijskog izvještaja za 2020. godinu i upućivanju Skupštini 
GDCK Valpovo na usvajanje 

b) Odluka o normativima za potrošnju goriva službenih vozila GDCK Valpovo 
c) Odluka o načinu određivanja vrijednosti humanitarne pomoći za potresom pogođena 

područja 
d) Odluka o prenamjeni materijalnih donacija za potresom pogođena područja 
e) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o kupovini paketa humanitarne 

pomoći 
f) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o nabavci osnovnih sredstava i sitnog 

inventara 
g) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o isplati prigodne nagrade radnicima 
h) Odluka o kreditnom zaduživanju za provedbu projekata 
i) Odluka o otvaranju podračuna u PBZ  od 24.05.2021. – za prikupljena novčana sredstva 

namijenjena za humanitarnu pomoć za najpotrebitije (hrana, higijenske potrepštine i dr.) 
j) Odluka o zatvaranju podračuna u PBZ od 24.05.2021. – za potrebe akcije Solidarnost na djelu 
k) Odluka o isplati mjesnog i međumjesnog prijevoza  

10. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o revizijskom uvidu u financijska izvješća za 2020. godinu  
11. Prijedlog za osnivanje Kluba 25 - DDK 
12. Pitanja i prijedlozi. 
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Ad 1. Donošenje Poslovnika o radu Odbora 

Z a k lj u č a k 

Usvaja  se Poslovnik o radu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo za 
mandatno razdoblje 2020.-2024. 

 

Ad 2. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Odbora GDCK Valpovo 

Z a k lj u č a k 

Usvajaju  se Zapisnici  s prethodnih Sjednice Odbora i NO GDCK Valpovo. 

 
 
Ad 3. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora 
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se Informacija o provedenim aktivnostima između dvije sjednice; 

 

Ad 4. Prijedlog Skupštini za usvajanje Izvješća za 2020. godinu: 
a) Izvješće o radu GDCK Valpovo za 2020. godinu; 
b) Izvješće o provedenom popisu GDCK Valpovo za 2020. godinu; 
c) Financijsko izvješće GDCK Valpovo za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godinu – Bilanca, 

Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilješke, Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog 
upravljanja i kontrola za 2020. godinu i PROR–POT; 

d) Izvješće Nadzornog odbora GDCK Valpovo o financijskom-materijalnom poslovanju i 
namjenskom trošenju sredstava; 
 

Z a k lj u č a k 

Prihvaćaju se Izvješća za 2020. godinu i daju se Skupštini na usvajanje: 

a) Izvješće o radu GDCK Valpovo za 2020. godinu; 
b) Izvješće Popisnog povjerenstva; 
c) Financijsko izvješće GDCK Valpovo za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godinu – Bilanca, 

Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilješke, Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog 
upravljanja i kontrola za 2020. godinu i PROR – POT; 

d) Izvješće Nadzornog odbora GDCK Valpovo o financijskom-materijalnom poslovanju i namjenskom 
trošenju sredstava;  
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Ad 5. Izmjena i nadopuna Plana nabave za 2021. godinu 
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se Izmjena i nadopuna Plana nabave za 2021. godinu. 

 
Ad 6. Donošenje Odluke o imenovanju Službenika za informiranje 
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se  Odluka o imenovanju Tamare Katalinić kao Službenika za informiranje, a njezinom zamjenicom 
imenuje se Sanela Zečević. 

Ad 7. Donošenje Odluke o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka 
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se  Odluka o imenovanju Tamare Katalinić kao službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Ad 8. Donošenje Odluke o osnivanju Kriznog stožera GDCK Valpovo 
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se Odluka o osnivanju Kriznog stožera GDCK Valpovo. 

 
Ad 9. Financijske odluke: 

a) Odluka o usvajanju prijedloga financijskog izvještaja za 2020. godinu i upućivanju Skupštini GDCK 
Valpovo na usvajanje 

b) Odluka o normativima za potrošnju goriva službenih vozila GDCK Valpovo 
c) Odluka o načinu određivanja vrijednosti humanitarne pomoći za potresom pogođena područja 
d) Odluka o prenamjeni materijalnih donacija za potresom pogođena područja 
e) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o kupovini paketa humanitarne pomoći 
f) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o nabavci osnovnih sredstava i sitnog 

inventara 
g) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o isplati prigodne nagrade radnicima 
h) Odluka o kreditnom zaduživanju za provedbu projekata 
i) Odluka o otvaranju podračuna u PBZ  od 24.05.2021. – za prikupljena novčana sredstva 

namijenjena za humanitarnu pomoć za najpotrebitije (hrana, higijenske potrepštine i dr.) 
j) Odluka o zatvaranju podračuna u PBZ od 24.05.2021. – za potrebe akcije Solidarnost na djelu 
k) Odluka o isplati mjesnog i međumjesnog prijevoza  
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Z a k lj u č a k 

Usvaja se:  

a) Odluka o usvajanju prijedloga financijskog izvještaja za 2020. godinu i upućivanju Skupštini 
GDCK Valpovo na usvajanje 

b) Odluka o normativima za potrošnju goriva službenih vozila GDCK Valpovo 
c) Odluka o načinu određivanja vrijednosti humanitarne pomoći za potresom pogođena 

područja 
d) Odluka o prenamjeni materijalnih donacija za potresom pogođena područja 
e) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o kupovini paketa humanitarne 

pomoći 
f) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o nabavci osnovnih sredstava i sitnog 

inventara 
g) Odluka o prihvaćanju Odluke ravnateljice GDCK Valpovo o isplati prigodne nagrade radnicima 
h) Odluka o kreditnom zaduživanju za provedbu projekata 
i) Odluka o otvaranju podračuna u PBZ  od 24.05.2021. – za prikupljena novčana sredstva 

namijenjena za humanitarnu pomoć za najpotrebitije (hrana, higijenske potrepštine i dr.) 
j) Odluka o zatvaranju podračuna u PBZ od 24.05.2021. – za potrebe akcije Solidarnost na djelu 
k) Odluka o isplati mjesnog i međumjesnog prijevoza  
 

Ad 10. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o revizijskom uvidu u financijska izvješća za 2020. 
godinu i  
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se  Odluka o sklapanju Ugovora o revizijskom uvidu u godišnja  financijske izvještaje za 2020. godinu. 

 
Ad 11. Prijedlog za osnivanje Kluba 25 – DDK 
 

Z a k lj u č a k 

Usvaja se Prijedlog za osnivanje Kluba 25 – DDK. 

 
Ad 12. Pitanja i prijedlozi 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 


