
39. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 10.12.2019.  

 
D n e v n i   r e d 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Odbora održane 05.11.2019. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi  
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Skupština Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 

3. Sastanak Komisije za radne odnose – 21.11.2019. 
4. Prijedlog: 

a. Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu 
b. Programa rada za 2020. godinu 
c. Financijskog plana i plana nabave za 2020. godinu 

5. Prijedlog dnevnog reda za Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – 18.12.2019. 
6. Prijedlog Odluka: 

a. Cijene obroka u 2020. godini za: 
a.a. Dječje vrtiće i osnovne škole 
a.b. ugovorene korisnike 
a.c. članove udruge Matice umirovljenika Grada Rijeke 

b.  o godišnjem popisu imovine i obveza Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sa stanjem na dan 
31.12.2019. 

c. o imenovanju Središnjeg povjerenstva za određivanje izvršitelja popisa 
7. Prijedlog Odluke o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, o oznakama 

naplatnih uređaja te označavanju operatera naplatnih uređaja 
8. Dopis Hrvatskog Crvenog križa od 18.11.2019. vezano za dodjelu zahvalnica volonterima povodom 

Međunarodnog dana volontera 
9. Pripreme za manifestaciju svečanog otvorenja Europske prijestolnice kulture – Rijeka 2020 
10. Potpisivanje izjave članova Odbora i Nadzornog odbora sukladno propisima koji uređuju područje zaštite 

podataka 
 
Dnevni red je prihvaćen uz dopunu: 
 

11. Dopis Grada Rijeke vezano za zakupninu skladišnog prostora na adresi Žabica 6 
12. Dodjela nagrade Dragu Marušiću za životno djelo Grada Kraljevica 
13. Prijedlog Ugovora o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Akademijom primijenjenih umjetnosti  

 
AD 1. 
Zapisnik s 38. sjednice Odbora održane 05.11.2019. jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2. 
Prihvaćena su izvješća o aktivnosti između sjednica Odbora po organiziranim aktivnostima 

a. Odsjeka darivatelja krvi  
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Skupština Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 

 
AD 3. 
Donesene su Odluke: 
1. o primanju radnika na određeno vrijeme na radno mjesto sobarice-čistačice zbog povećane potrebe 

poslova; 
2. o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova gerontodomaćice; 
3. o isplati stalnog dodatka na plaću. 
 
Zaključeno je da će članovi Odbora i Nadzornog odbora potpisati Izjavu o povjerljivosti podataka. 
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AD 4. 
e. Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu 

Prihvaćen je prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2019.g.koji će kao takav ići Skupštini Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka na usvajanje. 
 
f. Prijedlog Programa rada za 2020. godinu 

Program rada za 2020. godinu je prihvaćen i predlaže se Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 

 
g. Prijedlog Financijskog plana i plana nabave za 2020. godinu 
Financijski plan za 2020. godinu primljen je na znanje i prihvaćen te će kao takvo biti u materijalima za 
prihvaćanje na Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 

 
AD 5. 
Dogovoreno da se sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održi 18.12.2019. u 17,00 sati, te 
da se sljedeća sjednica Odbora održi istog dana s početkom u 16,00 sati. 
 
AD 6. 
a. Cijene obroka u 2020. godini za: 

a.a. Dječje vrtiće i osnovne škole 
Donesene su odluke: 

1. O cijeni obroka za polaznike dječjih vrtića za 2020. godinu 
2. Za učenike osnovnih škola u 2020. godini 

 
 

a.b. ugovorene korisnike 
Donesena je odluka o cijeni obroka za ugovorene korisnike od 01.01.2020. 

 
 

a.c. članove udruge Matice umirovljenika Grada Rijeke 
Donesena je odluka o cijeni obroka za članove Matice umirovljenika Grada Rijeke od 01.01.02020. 
 
b.  o godišnjem popisu imovine i obveza Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sa stanjem na dan 

31.12.2019. 
c. o imenovanju Središnjeg povjerenstva za određivanje izvršitelja popisa 

Donesene su Odluke: 
1. o godišnjem popisu imovine i obveza Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sa stanjem na datum 

bilance 31.12.2019. 
2. o imenovanju članova Središnjeg povjerenstva za popis imovine i obveza Gradskog društva 

Crvenog križa Rijeka za 2019. godinu. 
AD 7. 
Donesene su odluke: 

1. o slijedu numeričkih brojeva računa u poslovnom prostoru Trg Republike Hrvatske 2/II  i Janka Polić 
Kamova 32 za 2020. godinu uz imenovanje operatera i oznaka operatere. 

2. Imenovan je operater za izdavanje e-računa. 
 
AD 8. 
Donesen je zaključak o dodjeli Zahvalnica Hrvatskog Crvenog križa povodom 5. prosinca, Međunarodnog dana 
volontera koje će se uručiti na redovnoj sjednici Skupštine GDCK Rijeka 18.12.2019. 
 
AD 9. 
Iznesene su informacije vezano za sudjelovanje Gradskog društva Crvenog križa rijeka na svečanom otvorenju 
EPK – Rijeka 2020. 
 
AD 10. 
Točka dnevnog reda obrađena je pod točkom AD 3. 
 
AD 11. 
 



 

3 

Primljene su na znanje informacije vezano za dobivanje od Grada Rijeke poslovnog prostora na Žabici 6, uz 
zaključak organizirana zajedničkog sastanka s predstavnicima poduzeća Rijeka plus d.o.o. 
 
AD 12. 
Iznesena je informacija o dodjeli nagrade za životno djelu Grada Kraljevica Predsjedniku Aktiva darivatelja krvi 
Kraljevica. 
 
AD 13. 
Prijedlog ugovora sa Sveučilištem u Rijeci, Akademijom primijenjenih umjetnosti rješavati će se na jednoj od 
sljedećih sjednica Odbora. 
 

 


