
29. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 28.02.2019.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Odbora održane 05.02.2019. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi  
- Povjerenstvo za nabavu opreme i usluga – prihvaćanje prijedloga ponude tvrtke Castus i 

Infobip 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

3. Izvješće Središnjeg povjerenstva za koordiniranje popisa imovine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
na dan 31.12.2018. 

4. Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2018. godinu 
5. Usvajanje Operativnog plana civilne zaštite 
6. Prijedlog Ugovora o zakupu sportskog objekta – od 02.03.2019. do 02.03.2022. 
7. Sastanak ravnatelja svih društva Hrvatskog Crvenog križa – Opatija, 18. i 19. veljače 2019. 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

 
8. Dogovor o organizaciji svečanosti povodom 140 godina Hrvatskog Crvenog križa 
9. Pomoć najugroženijim radnicima „3. maja“ Rijeka 

 
Na početku sjednice Predsjednica Kim Anić je izvijestila da se 5. točka dnevnog reda - Usvajanje Operativnog 
plana civilne zaštite odgađa. 
 
 
AD 1. 
Usvojen je zapisnik s 28. sjednice Odbora održane 05.02.2019.  
 
AD 2. 
Usvojena su izvješća po organizirani aktivnostima između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi  
- Povjerenstvo za nabavu opreme i usluga – prihvaćanje prijedloga ponude tvrtke Castus i 

Infobip 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

 
te su donesene Odluke: 
- o prihvaćanju ponude poduzeća WDF dostava vode d.o.o. za postavljanje aparata za vodu na lokaciji KBC-a 

Rijeka 
- o prihvaćanju ponude poduzeća INFOBIP za slanje SMS poruka u Hrvatskoj – dvosmjerna komunikacija. 

 
Doneseni su zaključci 
1. Za članove Radne grupe za pripremu prijedloga rada Odsjek darivatelja krvi pripremiti prezentaciju rada 

na programu „Eva“ 
2. Odgađa se rok za prihvaćanje ponude tvrtke Castus d.o.o. 

 
AD 3. 
Donesene su Odluke: 
1. o prihvaćanju rashoda dugotrajne imovine bez sadašnje vrijednosti 
2. o rashodu sitnog inventara 
3. o rashodovanju bonova solidarnosti iz akcije „Solidarnost na djelu 2018.“ 
4. o prihvaćanju knjiženja u Ispravku vrijednosti potraživanja 
5. o prihvaćanju rashoda za izdane članske markice 
6. o knjiženju sredstava prikupljenih u kasicama HCK. 

 
 



AD 4. 
Donesene su odluke: 
1. o uključivanju prihoda u Financijsko izvješće za 2018. godinu 
2. o prihvaćanju izvješća poslovanja GDCK Rijeka za 2018.g. 

 
AD 5. 
Točka se stavlja izvan dnevnog reda jer se čekaju povratne informacije nadležnih službi po pripremljenom 
prijedlogu Operativnog plana civilne zaštite. 
 
AD 6. 
Donesena je odluka vezano za sklapanje Ugovora o zakupu sportskog objekta na period od 02. ožujka 2019. do 
02. ožujka 2022.  
 
AD 7. 
Primljeno je na znanje izvješća s održanog redovitog godišnjeg sastanka ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog 
križa koje je održano u Opatiji od 18. do 19. veljače 2019. 

 
AD 8. 
Iznesena je informacija vezano za korištenje prostora Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku radi održavanja 
svečanosti povodom prošlogodišnjih značajnih obljetnica Hrvatskog Crvenog križa. 

 
AD 9. 
Iznesena ja informacija o organiziranju pomoći za najugroženije radnike poduzeća „3. Maj“ Rijeka. 


