
22. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 02.08.2018.  

 
 
D n e v n i   r e d  

 

1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Odbora održane 5.7.2018. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

Kamp za djecu iz obitelji lošijeg socijalnog statusa i mlade Crvenog križa – Novi Vinodolski, od 
30.7.2018. do 6.8.2018. 

d. povrat skladišta - Podpinjol 3a i 5 
3. Sastanak Nadzornog odbora – 2.8.2018. 

a. Izvješće o obavljenoj reviziji Republike Hrvatske, Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka 
a.a. Prijedlog Pravilnika o blagajničkom poslovanju 
a.b. Prijedlog Procedure naplate potraživanja 

b. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. 
c. Prijedlog cijene obroka: 

c.a. za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2018./2019. 
c.b. za ugovorene korisnike 

4. Zaključci po sjednicama Odbora: 
a. zemljište Crvenog križa Rijeka u Fužinama – 3.4.2014. 
b. priprema projekta Doma Crvenog križa za prijavu EU natječaja za energetsku učinkovitost zgrada 

javnog sektora – 14. sjednica održana 1.2.2018. 
c. Povjerenstvo za nabavu roba, opreme i usluga – 14. sjednica održana 1.2.2018. 
d. izdavanja Vjesnika darivatelja krvi – 17. sjednica održana 27.3.2018. 

5. Prijedlog Ugovora o privremenom uzimanju u posjed parka Doma Crvenog križa Rijeka 
6. Sastanci Komisije za radne odnose vezano za natječaj za radno mjesto Voditelj/ica Odsjeka darivatelja 

krvi uz prijedlog izbora kandidata – 18.6.2018., 16.7.2018., 23.7.2018. i 30.7.2018. 
7. Sastanak Komisije za priznanja i odlikovanja GDCK Rijeka i Radne grupe za 135. obljetnicu Crvenog križa 

Rijeka – 16.7.2018. 
 

AD 1. 
Usvojen je zapisnik s 21. sjednice Odbora održane 5.7.2018.  

 
AD 2. 

Usvojeno je izvješće po provedenim aktivnosti između Sjednica Odbora: 
a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. povrat skladišta - Podpinjol 3a i 5 
 
te je donesena odluka kojom se prihvaća ponuda od poduzeća Power Systems d.o.o. iz Kostrene radi 
preuzimanja neispravnog električnog viličara NKY FBT 15P-35 B-330, tv.br. 216 920 167 iz skladišta Crvenog 
križa Rijeka na adresi Podpinjol 3a i 5. 
 
 

AD 3. 
Donesene su odluke kojima su doneseni: 

  Pravilnik o blagajničkom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka koji stupa na snagu danom 
donošenja a primjenjuje se od 1.9.2018.g. uz objavu na Internet stranici Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka: www.ck-rijeka.hr i na oglasnim pločama Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 

 Procedura naplate potraživanja u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka koja supa na snagu danom 
donošenja uz objavu na Internet stranici Gradskog društva Crvenog križa Rijeka: www.ck-rijeka.hr i na 
oglasnim pločama Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 

 cijena obroka za učenike osnovnih škola za nove ugovore sklopljene za školsku godinu 2018./2019.  
 

Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. je 
primljeno na znanje. 

http://www.ck-rijeka.hr/
http://www.ck-rijeka.hr/
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AD 4. 

Raspravljalo se o zaključci po sjednicama Odbora: 
a. zemljište Crvenog križa Rijeka u Fužinama – 3.4.2014. 
b. priprema projekta Doma Crvenog križa za prijavu EU natječaja za energetsku učinkovitost zgrada javnog 

sektora – 14. sjednica održana 1.2.2018. 
c. Povjerenstvo za nabavu roba, opreme i usluga – 14. sjednica održana 1.2.2018. 
d. izdavanja Vjesnika darivatelja krvi – 17. sjednica održana 27.3.2018. 

  
Donesene su odluke: 

- o prihvaćanju ponuda poduzeća Rijekaprojekt-energetika d.o.o. Rijeka za izradu Energetskog 
certifikata Doma Crvenog križa Rijeka  

- o davanju ovlast Povjerenstvu za nabavu roba, opreme i usluga da provede odabir najpovoljnijeg 
izvođača za izradu Projekta energetske obnove zgrade Doma Crvenog križa Rijeka te da o odabiru 
obavijesti Odbor Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 

 
AD 5. 

Donesena je odluka kojom se prihvaća potpisivanje Ugovora o privremenom uzimanju u posjed parka Doma 
Crvenog križa Rijeka s izmjenama u članku 4. i 5. predmetnog ugovora. 
 

AD 6. 
Donesena je odluka vezano za realizaciju prijave potrebe za radno mjesto Voditelja Odsjeka darivatelja krvi koja 
je bila otvorena pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Ispostava Rijeka od 2.7.2018. do 10.7.2018.  
 

AD 7. 
Donesena su odluke: 
- ne prihvaća se prijedlog Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi o imenovanju počasnih članovima 

Hrvatskog Crvenog križa. 
 
- prema objavljenim javnim pozivima gradova i općina za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka nije nadležano za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja. 
 
 
Iznesene su zaključci Komisije za priznanja i odlikovanja GDCK Rijeka i Radne grupe za 135. obljetnicu Crvenog 
križa Rijeka na temu: 

a. postavljanju kamene ploče uz već postojeću „Stube Crvenog križa“ 
b. postavljanje spomen obilježja darivateljima krvi Crvenog križa Rijeka 


