
8. ELEKTRONSKA SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA  - 28.9.2021. 

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice održane 02.09.2021. 
2. Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka od 01.01.2021. do 30.06.2021. 
3. Prijedlog Odluke o odabiru revizora za uvid u financijske izvještaje Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

za 2021. godinu 
4. Prihvaćanje ponude za sanaciju ravnih krovova i terasa u Domu Crvenog križa Rijeka 
5. Pružanje usluga pripreme doručka za polaznike Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka 
6. Odluka o cijeni obroka za polaznike Osnovne škole Dolac za školsku godinu 2021./2022. 
7. Donošenje Odluke o visini naknade za smještaj radnika u Domu Crvenog križa Rijeka 
8. Dopuna Odluke o uslugama Doma Crvenog križa Rijeka za 2021. godinu 
9. Natječaj za zapošljavanje gerontodomaćice po projektu „Pružam ruke“ 
10. Imenovanje predsjednika i članova radno – savjetodavnih tijela prema Odluci s Izborno-konstituirajuće 

skupštine GDCK Rijeka na mandatno razdoblje 2021. – 2024.g. 
11. Prijedlog izrade centralnog grijanja u prostorijama uprave na Trgu Republike Hrvatske 2 
12. 49. sabirna akcija „Solidarnost na djelu 2021.“ – petak, 08.10.2021. 
 

Dnevni red je prihvaćen uz dopunu: 
13. Informacije o statusu projektnog prijedloga pao projektu „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga 

izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, 
Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ 

 
AD 1. 
Po zapisniku sa 7. sjednice Odbora održane 02.09.2021. iznesene su informacije koje se odnose na točku Ad 3. - 
Prijedlog radova u Domu Crvenog križa Rijeka, te su doneseni zaključci: 

- Odobrava se traženje novog priključka za plin za potrebe očitanja potrošnje na 2., 3. i 4. katu Doma 
Crvenog križa Rijeka. 

- Odobrava se preuređenje po jedne sobe na 2., 3. i 4. katu koja će služiti kao čajna kuhinja. 
 
Zapisnik sa 7. sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održane 02.09.2021. jednoglasno je 
usvojen. 
 
AD 2. 
Prihvaćeno je Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za razdoblje od 01.01.2021. do 
30.06.2021.  
 
AD 3. 
Donesena je Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje revizijskog uvida financijskih izvještaja Gradskog 
društva Crvenog križa Rijeka za 2021.g. 

 
AD 4. 
Donesena je Odluka o prihvaćanju izvođača radova za sanaciju ravnih krovova i terasa u Domu Crvenog križa 
Rijeka. 
 
AD 5. 
Donesena je Odluka o pružanju usluga pripreme doručaka za polaznike rehabilitacijskog centra u Rijeci. 
 
AD 6. 
Donesena je Odluka o cijeni obroka za polaznike osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. 
 
AD 7. 
Donesena je Odluka o pružanju usluga smještaja i prehrane za radnike u Domu Crvenog križa Rijeka čije je 
poduzeće potporno (pomažući) član Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, te Odluka o mjesečnoj naknadi za 
pružanje usluga smještaja. 
 
 



AD 8. 
Donesene su Odluke 

- o odobravanju usluga pranja i peglanja posteljice za korisnike usluga u Domu Crvenog križa Rijeka 
- o cjeniku usluga u Domu Crvenog križa Rijeka za 2021. godinu. 

 
AD 9. 
Donesena je Odluka o prijemu u radni odnos prema provedenom natječaju za zapošljavanje gerontodomaćice 
po projektu „Pružam ruke“. 
 
AD 10. 
Donesena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova radno-savjetodavnih tijela Gradskog društva Crvenog 
križa Rijeka za mandatno razdoblje 2021. – 2024. godina. 
 
AD 11. 
Donesena je Odluka o prihvaćanju ponude za izradu centralnog (etažnog) grijanja u poslovnim prostorijama na 
Trgu Republike Hrvatske na II. i III. katu. 
 
AD 12. 
Prihvaćene su informacije o organiziranju ovogodišnje akcije „Solidarnost na djelu“ te su donesene Odluke: 

- o rasporedu sredstava prikupljenih u ovogodišnjoj tradicionalnoj 49. sabirnoj akciji „Solidarnost na 
djelu 2021.“ koja će se organizirati 08.10.2021. 

- o otvaranju žiro-računa u Privrednoj banci Zagreb za potrebe provođenja akcije „Ne dvoji! Za drugog 
izdvoji“ koja će trajati od 04.10.2021. do 15.12.2021. 

 
AD 13. 
Iznesene su informacije o statusu projektnog prijedloga po projektu „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga 
izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski 
Brod, Split, Zadar i Zagreb“.  
 
Iskazana je problematika koji je posljednjih mjeseci prisutan u prikupljanju i osiguravanju potrebnih doza krvi, 
naročito tijekom proteklog ljeta kada se moralo ići na apele da bi se zadovoljile iskazane potrebe bolnice za 
krvlju, a koje će se iznijeti na sastanak Nacionalnog odbora davalaštva krvi u Hrvatskom Crvenom križu. 
 
 
 
Završeno s radom u 18,30 sati. 
 
 
 
 
 Za zapisnik       Potpredsjednica 
 
         Jasminka Sternisa        Nada Badurina 
 

14.  


