
14. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 1.2.2018.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacije zapisnika 
a. 12. sjednice Odbora održane 12.12.2017. 
b. 13. sjednice Odbora održane 20.12.2017. 
c. redovne sjednice Skupštine održane 20.12.2017. 

2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora 
a. izdavanja Vjesnika darivatelja krvi, radni sastanak 29.12.2017. 
b. sjednica Izvršnog odbora – 15.1.2018. 
c. sastanak Komisije za rad s mladima – 18.1.2018. 

- prijava Programa rada za mlade na natječaje Primorsko-goranske županije za 2018. godinu 
d. Logistička podrška u organizaciji ovogodišnjeg Dana mimoza – 20.1.2018.  

3. Prijedlog Programa za općine i gradove na području djelovanja Crvenog križa Rijeka za 2018.g. 
4. Dopis Grada Rijeke za obavljanje usluga Pučke kuhinje u 2018. godini 
5. Ponude za pružanje usluga priprema hrane (catering) za Osnovnu školu „Gelsi“ i Osnovnu školu „Zamet“ 

- donošenje Odluka o izdavanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora – bankovne garancije 
6. Prijedlog nabave opreme: 

a. za pripremu obroka u kuhinji Doma Crvenog križa 
b. za dostavu obroka korisnicima 

7. Prijedlog imenovanja Povjerenstva: 
a. za pripremu projekta Doma Crvenog križa za prijavu EU natječaja za energetsku učinkovitost 

zgrada javnog sektora 
b. za nabavu robe, opreme i usluga 

8. Sastanak Komisije za radne odnose – 18.1.2018. 
9. Prijedlog Odluke za troškove prijevoza članovima Skupštine, Odbora, Nadzornog odbora, radno-

savjetodavnih tijela i aktivista Crvenog križa Rijeka 
10. Prijedlog Odluke o iznosu kolektivnog članstva za 2018. godinu 
 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
11. Dopis Hrvatskog Crvenog križa vezano za provođenje programa – „Žrtve trgovanja ljudima“ 
12. Davanje suglasnosti Osnovnoj školi „Pećine“ radi sanacije zida 
 

AD 1. 
Verificirani su zapisnici: 

a. 12. sjednice Odbora održane 12.12.2017. 
b. 13. sjednice Odbora održane 20.12.2017. 
c. redovne sjednice Skupštine održane 20.12.2017. 

 
AD 2. 
Prihvaćena su izvješća o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora: 
a. izdavanje Vjesnika darivatelja krvi, radni sastanak 29.12.2017. 
b. sjednica Izvršnog odbora – 15.1.2018. 
c. sastanak Komisija za rad s mladima – 18.1.2018. 
d. Logistička podrška u organizaciji ovogodišnjeg Dana mimoza – 20.1.2018.  

 
AD 3. 
Donesene su  Odluke: 
- o programima koji će se predložiti gradovima i općinama na području djelovanja Crvenog križa Rijeka u 

2018. godini. 
- o cijeni toplog obroka (ručka) koji se priprema i dostavlja na kućne adrese korisnicima s adresom na 

području Općinom Jelenje (Dražice). 
 

AD 4. 
Donesena je Odluka o cijeni jednog toplog obroka i jednog lunch paketa za Pučku kuhinju Grada Rijeka za 2018. 
godinu. 
 
 
 



AD 5. 
Donesene su Odluke: 

- o cijeni usluge pripreme i dostave obroka za potrebe Osnovne škole „Gelsi“ i Osnovne škole „Zamet“ 
za razdoblje od godinu dana, od dana početka pružanja usluga. 

- o odobravanju izdavanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora  bankovne garancije za potrebe 
pružanja usluga pripreme hrane  za Osnovnu školu „Gelsi“ i Osnovnu školu „Zamet“. 

- o odobravanju oročenje deviznih  sredstava Gradskog društva Crvenog križa Rijeka  na računu 
otvorenom u Privrednoj banci Zagreb u visini iznosa bankovnih  garancija  za  Osnovnu školu  „Gelsi“ i 
Osnovnu školu „Zamet“. 

 
AD 6. 
Prijedlog nabave opreme: 

a. za pripremu obroka u kuhinji Doma Crvenog križa zaključeno je da se sukladno Proceduri stvaranja 
ugovornih obaveza za Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka  prikupe ponude za nabavu dva kotla i 
priključaka za univerzalni stroj za potrebe kuhinje Doma Crvenog križa Rijeka. 
 

b. za dostavu obroka korisnicima prihvaćen je prijedlog da se radi dostave obroka našim korisnicima kako 
na području grada Rijeke tako i na području Općine Jelenje nabavi manje dostavno vozilo, te da se 
prikupe potrebne ponude sukladno Proceduri stvaranja ugovornih obveza u Gradskom društvu Crvenog 
križa Rijeka. 

 
AD 7. 
Prihvaćeni su prijedlozi za imenovanja Povjerenstva: 

a. za pripremu projekta Doma Crvenog križa za prijavu EU natječaja za energetsku učinkovitost 
zgrada javnog sektora 

b. za nabavu robe, opreme i usluga 
 
AD 8. 
Donesene su Odluke: 
- o prijemu osobe u radni odnos prema raspisanom natječaju za obavljanje poslova recepcionera na 

određeno vrijeme do 31.3.2018. radi zamjene za korištenje godišnjeg odmora  
- o dopuni opisa radnog mjesta recepcionera koji je sastavni dio Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta  
- o prijemu osobe na radno mjesto Kuhinjski radnik zbog povećane potrebe posla na određeno vrijeme do 

31.3.2018. 
- o otvaranju natječaja za radno mjesto kuhara, a zbog zamjene za korištenje godišnjeg odmora za radno 

mjesto vozač/dostavljač – kuhinjski radnik. 
 
Temeljem članka 4. Pravilnika o plaćama i naknadama Gradskog društva Crvenog križa Rijeka Odbor Gradskog 
društva Crvenog križa Rijeka primio je na znanje promjenu o visini minimalne bruto plaće koja od 1.1.2018. 
iznosi mjesečno 3.439,80 kn. 
 
AD 9. 
Donesena je  Odluka o načinu obračuna naknada troškova prijevoza za članove Skupštine, Nadzornog odbora i 
članove radnih tijela Gradskog društva Crvenog križa Rijeka kao i volontera u 2018. godini od mjesta stanovanja 
van područja grada Rijeke do mjesta održavanja aktivnosti. 
 
AD 10. 
Donesena je  Odluka o visina članarine za potporne (pomažuće) članove Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
za 2018. godinu . 
 
AD 11. 
Prihvaćene su informacije po dopisu Hrvatskog Crvenog križa vezano za provođenje programa – „Žrtve 
trgovanja ljudima“. 
 
AD 12. 
Prihvaćeno je davanje suglasnosti Osnovnoj školi „Pećine“ da se zid koji se nalazi na prostoru Doma Crvenog 
križa Rijeka, Janka Polić Kamova 32,  može sanirati i urediti - oslikati uz pomoć učenika  Škole za primijenjenu 
umjetnost Rijeka, a sve u cilju imenovanja stuba koje se nalaze uz predmetni zid imenom Stube Malika 
Tintilinića, omiljenog dječjeg lika iz Šume Striborove. 


