
1. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 28.01.2021. 

 
D n e v n i   r e d  

1. Dogovor o sazivanju sjednica Odbora GDCK Rijeka 
2. Izvješće o provedenim aktivnostima vezanim za potres na Baniji 
3. Prijedlog Radne grupe za imenovanje predsjednika i članova radno – savjetodavnih tijela prema Odluci s 

Izborne skupštine GDCK Rijeka 
4. Prijedlog Odluka: 

a. imenovanje potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa 
b. isplata naknade troškova prijevoza za članove Odbora, Nadzornog odbora i radno-savjetodavnih 

tijela GDCK Rijeka 
c. o visini članarine za potporne (pomažuće) članove GDCK Rijeka za 2021. godinu 

5. Prijedlog isplate novčane nagrade za radne rezultate radnika temeljem Pravilnika o porezu na dohodak 
6. Prijedlog izmjene članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka  
7. EU projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“: 

a. potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po odobrenom projektu 
b. donošenje Odluke za Voditelja projekta  
c. donošenje Odluke o otvaranju natječaja za obavljanje poslova gerontodomaćice 

8. Istek ugovora o radu na dan 31.01.2021. 
9. Dopuna Koeficijenta složenosti poslova 
10. Prijedlog Odluke o povećanju koeficijenta složenosti poslova za obavljanje poslova zamjenika ravnatelja 

GDCK Rijeka 
11. Raspisivanje natječaja za zapošljavanje: 

a. Koordinator za rad s darivateljima krvi 
b. Domar – skladištar opreme 

12. Prijedlog Odluke o organizaciji radnog vremena 
13. Plan nabave za 2021. godinu 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

14. Obavljanje usluga Pučke kuhinje Rijeka za 2021. godinu – ponuda za pripremi i raspodjelu obroka 
 
AD 1. 
Dogovoreno je vrijeme sazivanja sjednica Odbora, te odaziva članova Nadzornog odbora na sjednice Odbora. 
 
AD 2. 
Prihvaćeno je Izvješća o provedenim aktivnostima vezano za potres na Baniji. 
 
AD 3. 
Imenovani su članovi Radne grupe za imenovanje predsjednika i članova radno – savjetodavnih tijela prema 
Odluci s Izborne skupštine GDCK Rijeka. 
 
AD 4. 

a) Donesena je Odluka o imenovanju potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa 
b) Donesena je Odluka o isplati naknade troškova prijevoza za članove Odbora, Nadzornog odbora i radno-

savjetodavnih tijela GDCK Rijeka 
c) Donesena je odluka o visini članarine za potporne (pomažuće) članove GDCK Rijeka za 2021. godinu 

 
AD 5. 
Donesena je Odluka o isplatama temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknada plaća i drugih primitaka i 
Pravilnika o porezu na dohodak . 
 
AD 6. 
Donesena je Odluka o izmjenama članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka. 
 
AD 7. 
a) Donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave u sklopu 

projekta „Pružam ruke“. 



b) Donesene su Odluke: 
1. o imenovanju zaposleniku koji će obavljati poslove Projektnog koordinatora na projektu „Pružam ruke“ 
2. o sklapanju ugovora o radu za obavljanje poslove Projektnog koordinatora na projektu „Pružan ruke“ 
3. o mjesečnoj bruto plaći za obavljanje poslova Projektnog koordinatora na projektu „Pružam ruke“. 

 
c) Donesena je Odluka o otvaranju natječaja za obavljanje poslova gerontodomaćice za potrebe provođenja 

projekta „Pružam ruke“. 
 
AD 8. 
Donesena je Odluka o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme. 
 
AD 9. 
Donesene su Odluke: 

1. o koeficijentu složenosti poslova za radno mjesto Domar – skladištar opreme 
2. o opisu poslova Koordinatora za rad s mladima u sistematiziaciji radnih mjesta koja čini sastavni dio 

Pravilnika o sisitematizaciji radnih mjesta. 
 

AD 10. 
Donesena je Odluka o vrijednosti koeficijenta složenosti poslova za zamjenika Ravnatelja. 
 
AD 11. 
Donesene su Odluke: 
1. o raspisivanju natječaj za zapošljavanje Koordinatora za rad s darivateljima krvi  
2. o raspisivanju natječaj za zapošljavanje Domara – skladištara opreme  
3. o imenovanju članova Komisije za radne odnose. 

 
AD 12. 
Primljena je na znanje Odluka o organizaciji radnog vremena zaposlenika Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka. 
 
AD 13. 
Donesene su Odluke: 
1. o usvajanju Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva 

Crvenog križa Rijeka. 
2. o usvajanju Plan nabave Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2021. godinu. 
3. o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave. 

 
AD 14. 
Donesena je Odluka o cijeni obroka Pučke kuhinje u 2021. godini. 

 


