
26. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 11.12.2018.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Odbora održane 27.11.2018. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
a.a. Vjesnik darivatelja krvi 

b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 
e. sastanak Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći – 30.11.2018. 

3. Prijedlog donošenja Odluke o isplati dara djetetu i jubilarnih nagrada zaposlenicima temeljem članka 17. 
Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih izdataka Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

4. Povjerenstvo za nabavu roba, opreme i usluga 
5. Prijedlog: 

a. Pravilnika o korištenju sustava video-nadzora 
b. Pravilnika o korištenju GPS sustava 

6. Prijedlog: 
a. Rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu 
b. Programa rada za 2019. godinu 
c. Financijskog plana i plana nabave za 2019. godinu 

7. Prijedlog dnevnog reda za Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – 19.12.2018. 
 

AD 1. 
Usvojen je zapisnik s 25. sjednice Odbora održane 27.11.2018. uz povratne informacije po točci Ad 3. zapisnika. 

 
AD 2. 

Usvojena su izvješća o organiziranim aktivnostima između sjednica Odbora: 
a. Odsjeka darivatelja krvi 

a.a. Vjesnik darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 
e. sastanak Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći – 30.11.2018. 

 
AD 3. 

Donesene su jednoglasno Odluke o: 
- isplati dara djetetu do 15 godine života temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i 

drugih primitaka 
- isplatama nagrada zaposlenicima za neprekidan rad u Crvenom križu Rijeka temeljem članka 16. 

Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka. 
 
AD 4. 

Iznesene su informacije vezano za  
- za nabavu trodijelnih kalendara za 2019. godinu 
- za nabavu informatičke opreme za potrebe računovodstva i ureda ravnatelja  

te je jednoglasno donesena Odluka o prihvaćanju ponude poduzeća Birooprema d.o.o. Rijeka za nabavu 
trodijelnih kalendara za 2019. godinu. 
 

AD 5. 
Primljena je na znanje informacija o izradi 

a. Pravilnika o korištenju sustava video-nadzora 
b. Pravilnika o korištenju GPS sustava 

 
AD 6. 

Prihvaćeni su prijedlozi: 
a. Rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu 



b. Programa rada za 2019. godinu 
c. Financijskog plana i plana nabave za 2019. godinu 

 
Iznesena je informacija da će se Plan nabave za 2019. godinu pripremiti poštivajući Proceduru stvaranja 
ugovornih obveza u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka. 
 

AD 7. 
Usvojen je prijedlog dnevnog reda za Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka koja će se održati u 
Domu Crvenog križa Rijeka, u srijedu, 19. prosinca 2018.g. s početkom u 17,30 sati. 


