
42. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 27.02.2020.  

 
D n e v n i   r e d 

 
1. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Smještaj i prehrana članova Udruge umirovljenika Novi Zagreb – Sloboština – 22./23.02.2020. 
e. Klub aktivista Crvenog križa Rijeka – 26.02.2020. 

2. Hitan sastanak Kriznog stožera Grada Rijeke i Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – 12.2.2020. 
3. Sastanak Komisije za radne odnose – 19.02.2020. 
4. Sastanak ravnatelja svih društava Hrvatskog Crvenog križa – Zagreb, 20. i 21.02.2020. 
5. Sastanak Stožera za zarazne bolesti Primorsko-goranske županije – 24.02.2020. 
6. Sastanak Nadzornog odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – 27.02.2020. 
7. Izvješće Središnjeg povjerenstva za koordiniranje popisa imovine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

na dan 31.12.2019. 
8. Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2019. godinu 
9. Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Grada Rijeka u 2020. godini  

a. za Terensku jedincu Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ – Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ 
b. Prof.dr.sc. Anton (Ante) Škrobonja – nagrada za životno djelo 

10. Prijedlog Ugovora o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Akademijom primijenjenih umjetnosti 
 
 

AD 1. 
Primljeno na znanje izvješće po organiziranim aktivnostima između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Smještaj i prehrana članova Udruge umirovljenika Novi Zagreb – Sloboština – 22./23.02.2020. 
e. Klub aktivista Crvenog križa Rijeka – 26.02.2020. 

 
AD 2. 

Primljeno je znanje izvješće sa sastanka Kriznog stožera Grada Rijeke i Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 3. 

Donesena je Odluka o zapošljavanju na radno mjesto Vozača/dostavljač-kuhinjski radnik zbog povećane 
potrebe poslova na određeno vrijeme do 30.4.2020. 

 
AD 4. 

Primljene su na znanje informacije sa godišnjeg sastanka ravnatelja svih društava Hrvatskog Crvenog križa. 
 

AD 5. 
Prihvaćeno je izvješće po provedenim aktivnostima nakon sjednice Stožera za zarazne bolesti Primorsko-
goranske županije kao i upute Hrvatskog Crvenog križa vezano za davanje izjava na eventualna novinarska 
pitanja koja se odnose na koronavirus. 
 

AD 6. 
Primljene su na znanje i prihvaćene informacije po održanom sastanku  Nadzornog odbora Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka  
 

AD 7. 
Donesene su Odluke: 

1. o rashodu nefinancijske proizvedene dugotrajne imovine i njezino provođenje isknjižavanjem iz 
evidencije  koja je u potpunosti otpisana te više nije za upotrebu; 

2. o rashod sitnog inventara koji se prilikom stavljanja u upotrebu evidentira sa 100% otpisa;  
3. o rashodu  bonova solidarnosti iz 47.Akcije „Solidarnost na djelu 2019.“  
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4. o otpisu zbog nemogućnosti naplate iznosa za dostavu ručka; 
5. o prijenosu potraživanja  iznosa u troškove za sudjelovanje učenika u Kampu Crvenog križa  iz 2001.g.   
6. o knjiženju sredstva prikupljena u kasicama HCK . 

 
 

AD 8. 
Donesene su Odluke: 
1. o uključivanju prihoda u Financijski izvještaja za 2019. godinu. 
2. o prihvaćanju Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2019. godinu. 
 

 
AD 9. 

Prihvaćeni su i podržani prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja Grada Rijeka u 2020. godini  
a. za Terensku jedincu Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ – Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ 
b. Prof.dr.sc. Anton (Ante) Škrobonja – nagrada za životno djelo 

 
AD 10. 

Donesen je zaključak o prihvaćanju suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, Akademijom primijenjenih umjetnost. 
 


