
17. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 27.3.2018.  

 

D n e v n i   r e d  
 

1. Povjerenstvo za nabavu robe, opreme i usluga – 26.3.2018. 
 

2. Sastanak Nadzornog odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – 27.3.2018. 
 

3. Dogovor o protokolu Skupštine Crvenog križa Rijeka – 27.3.2018. 
a) prijedlog Radnog predsjedništva 
b) prijedlog Verifikacijske komisije 
c) prijedlog Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

 
4. Dodjela volonterskih priznanja Hrvatskog Crvenog križa 
5. Sastanak Komisije za zdravstveni odgoj – 27.3.2018. 

 
 
AD 1. 
Donesene su Odluke: 
- o nabavi putničkog vozila temeljem raspisanog Poziva za nabavu osobnog vozila za potrebe Gradskog 

društva Crvenog križa Rijeka, 
- o uplati 20% učešća za potrebe plaćanja putem financijskog leasinga za nabavu putničkog vozila, 
- o nabavi priključaka za univerzalni kuhinjski stroj, 
- o prihvaćanju ponuda za nabavu 4 roll-upa, 2 zastave s postoljem i 100 platnenih vrećica za potrebe 

promidžbe darivatelja krvi. 
- o prihvaćanju ponude za tisak i objavu Vjesnika darivatelja krvi koji će izaći kao prilog Novog lista. 
 
Donesene je zaključak  da se za drugu sjednicu Odbora pripremi zasebna točka dnevnog reda uz konkretan 
prijedlog izrade web stranice darivatelja krvi Crvenog križa Rijeka. 

 
 

AD 2. 
Donesene su Odluke: 
- o obračunu zajedničkih materijalnih troškova i zajedničkih bruto plaća stručnih službi prilikom izrade 

analiza poslovanja Odjela i Odsjeka Crvenog križa Rijeka, 
-  o isplati poklon bona u naravi za zaposlenike Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 3. 
Dogovoren je protokol održavanja Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka koja će se održati 
27.3.2018.  
 
AD 4. 
Jednoglasno je podržano da se Hrvatskom Crvenom križu dostavi prijedlog priznanja Volonterskom timu za 
obavljanje humanitarno-socijalnih aktivnosti u skladištu Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 5. 
Zaključeno je da će se prezentacija demonstracije korištenja automatskog vanjskog defibrilatora održati po 
Programu Tjedna Crvenog križa u utorak, 15.5.2018. u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.  
 
 


