
16. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 20.3.2018.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Odbora održane 28.2.2018. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 

- 42. Gradsko natjecanje mladih Crvenog križa, 10.3.2018. 
c. Odjela rada s mladima 

- Skupština mladih Hrvatskog Crvenog križa – 2. do 4.3.2018. 
- sastanak Komisije za rad s mladima – 8.3.2018. 

3. Komisija za radne odnose – 19.3.2018. 
4. Financijski izvještaji na dan 31.12.2017. zajedno s izvješćem neovisnog revizora  
5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu 
6. Prijedlog dnevnog reda za redovnu sjednicu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – 

28.3.2018. 
 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
7. Ponude za nabavu promo materijala za potrebe Odsjeka darivatelja krvi 
8. Poziv Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije – 6.4.2018. 

 
AD 1. 
Zapisnik s 15. sjednice Odbora održane 28.2.2018. jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2. 
Prihvaćena su izvješća o organiziranim aktivnosti uz primanje na znanje informacija o radu između sjednica 
Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 

- 42. Gradsko natjecanje mladih Crvenog križa, 10.3.2018. 
c. Odjela rada s mladima 

- Skupština mladih Hrvatskog Crvenog križa – 2. do 4.3.2018. 
- sastanak Komisije za rad s mladima – 8.3.2018. 

 
AD 3. 
Donesene su Odluke: 
- o prijemu u radni odnos osobe prema raspisanoj prijavi potrebe za radnikom pri Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje Rijeka za radno mjesto vozač/dostavljač-kuhinjski radnik radi korištenja godišnjeg odmora  
na određeno vrijeme do 30.6.2018.  

- o promjeni stručne spreme koja se navodi pod opisom radnog mjesta vozač/dostavljač – kuhinjski radnik, 
- o sklapanju ugovora o rad sa zaposlenicima na neodređeno vrijeme, 
- o produžetku ugovora o rad na određeno vrijeme do 31.12.2018., 
- o produžetku ugovora o rad na određeno vrijeme do 30.6.2018., 
- o promjeni radnog vremena u Odjelu kuhinje u Odluci u organizaciji radnog vremena. 

 
AD 4. 
Primljeno je na znanje izvješće neovisnog revizora. 
 
AD 5. 
Usvojen je Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu koji će biti 
prezentiran Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 6. 
Usvojen je prijedlog dnevnog reda za redovnu sjednicu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka koja će 
se održati u utorak, 27.3.2018. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Doma Crvenog križa Rijeka. 
 
 



 
AD 7. 
Donesena je Odluka 
- o prihvaćanju ponuda za nabavu promidžbe za potrebe Odsjeka darivatelja krvi. 

 
AD 8. 
Primljen je poziv sa svečanost povodom obilježavanja 60. obljetnice Narodnog zdravstveno lista, koja će se 
održati 6. travnja 2018.g 
 
 

 


