
15. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 28.2.2018.  

 
D n e v n i   r e d  

 

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Odbora održane 1.2.2018. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Klub aktivista - upoznajmo svoj grad „Volim Rijeku“  
e. sastanak ravnatelja društava Crvenog križa – 15. – 16.2.2018., Orahovica 

3. Izvješće Središnjeg povjerenstva za koordiniranje popisa imovine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
na dan 31.12.2017. 

4. Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2017. godinu 
5. Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći – 22.2.2018. 
6. Komisija za radne odnose – 22.2.2018. 
7. Povjerenstvo za nabavu robe, opreme i usluga – 22.2.2018. 
8. Imenovanje Gradskog povjerenstva za provedbu natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 

 
Dnevni red je prihvaćen. 

 
 
AD 1. 
Zapisnik s 14. sjednice Odbora održane 1.2.2018. jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2. 
Prihvaćena su izvješća o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Klub aktivista - upoznajmo svoj grad „Volim Rijeku“  
e. sastanak ravnatelja društava Crvenog križa – 15. – 16.2.2018., Orahovica 

 
AD 3. 
Usvojeni su prijedlozi Središnjeg povjerenstva  te su jednoglasno donesene  

O d l u k e 
- o rashodu nefinancijski proizvedene dugotrajne imovine i njegovo provođenje isknjižavanjem iz 

evidencije  koja je u potpunosti otpisana te više nije za upotrebu, 
- o rashodu sitnog inventara koji se prilikom stavljanja u upotrebu evidentira sa 100% otpisa,  
- o rashodu bonova solidarnosti iz akcije „Solidarnost na djelu 2017.“ , 
- o isknjiženju iz evidencije „Ispravak vrijednosti potraživanja /Kupac“ za utužena potraživanja od kupaca  

na temelju primljenog obrazloženja „Popisa predmeta u kojima naplata nije vjerojatna“ Odvjetničkog 
ureda od 09.02.2018.  

- o knjiženju u Ispravak vrijednosti potraživanja za osobu smještenu u Domu Crvenog križa  
- o knjiženju u evidenciju sitnog inventara donacije vreća za spavanje iz ranijih godina prema Zapisniku 

Popisnog povjerenstva i procijenjenoj  vrijednosti  
- o knjiženju u u Fond solidarnosti Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sredstva prikupljena u 

kasicama HCK. 
 
AD 4. 
Donesene su Odluke: 

- da se u prihode izvještajnog razdoblja uključuju prihodi koji su naplaćeni najkasnije do trenutka 
predočavanja financijskih izvještaja za 2017.g. 

- da će se za više ostvarene rashode u 2017 godini koristiti višak prihoda iz ranijih godina. 
  
 
 



AD 5. 
Primljeni su na znanje i prihvaćeni zaključci s održanog sastanka Komisije za socijalne aktivnosti i pomoći – 
22.2.2018. 
 
AD 6. 
Donesene su Odluke: 
- o primanju osobe u radni odnos prema raspisanom natječaju za obavljanje poslova Kuhara na određeno 

vrijeme do 30.6.2018. zbog većeg obima poslova, 
- o primanju osobe u radni odnos prema raspisanom natječaju za obavljanje poslova Vozač/dostavljač – 

kuhinjski radnik na određeno vrijeme do 30.6.2018. radi zamjene za korištenje godišnjeg odmora. 
 
AD 7. 
Donesene su Odluke 
- o prihvaćanju ponude za ugradnju uređaja za praćenje službenih vozila Crvenog križa Rijeka i mjesečno 

trajanje ugovornog razdoblja od 12 mjeseci, 
- o prihvaćanju sklapanja police osiguranja auto odgovornosti vozila Renault Master, 
- o prihvaćanju ponude za nabavu majica s logom Crvenog križa Rijeka. 

 
AD 8. 
Imenovani su članovi Gradskog povjerenstva za provedbu natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. 


