
18. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 26.4.2018.  

 

D n e v n i   r e d  
1. Verifikacija zapisnika s: 

a) 16. sjednice Odbora održane 20.3.2018. 
b) 17. sjednice Odbora održane 27.3.2018. 
c) redovne sjednice Skupštine održane 27.3.2018. 

2. Izrada web stranice i društvenih mreža Odsjeka darivatelja krvi – digitalni marketing prema zaključku sa 
17. sjednice Odbora održane 27.3.2018. 

3. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 
a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 

- 10. Međužupanijsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa u organizaciji Društva 
Crvenog križa Primorsko-goranske županije – 14.4.2018. 

c. Odjela rada s mladima 
- sastanak Komisije za rad s mladima – 18.4.2018. 

4. Sastanak Radne grupe za pripremu 135. obljetnice GDCK Rijeka i Komisije za priznanja i odlikovanja – 
9.4.2018. 

5. Komisija Službe traženja – 4.4.2018. 
6. Komisija za radne odnose – 18.4.2018. 
7. Financijsko izvješće po Odjelima i Odsjecima za 2017. godinu 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

 
8. Analiza provedene ankete sa pružanjem usluga prehrane darivateljima krvi u marendarijusu „Kantina 

Rijeka“ j.d.o.o 
9. Sklapanje ugovora o održavanju nastave iz predmeta prve pomoći za vozače na motorni pogon s Auto-

školom „Vlamal“ Rijeka 
10. Razno: 

a. Dopis Predsjednika Hrvatskog Crvenog križa upućen Predsjednicima i članovima odbora društava 
Hrvatskog Crvenog križa 

b. Dogovor o sazivanju Konferencije za medije vezano za obilježavanje Tjedna Crvenog križa 
c. Pozivnica za svečano potpisivanje ugovora za razvojne projekte u Luci Rijeka – 19.4.2018. 

AD 1. 
Jednoglasno su usvojeni  zapisnici s  

a) 16. sjednice Odbora održane 20.3.2018. 
b) 17. sjednice Odbora održane 27.3.2018. 
c) redovne sjednice Skupštine održane 27.3.2018. 

 
AD 2. 
Izrada web stranice i društvenih mreža Odsjeka darivatelja krvi – digitalni marketing prema zaključku sa 17. 
sjednice Odbora održane 27.3.2018. pripremiti će se za sljedeću sjednicu. 
 
AD 3. 
Prihvaćena su izvješća o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora: 

d. Odsjeka darivatelja krvi 
e. Odsjeka zdravstvenog odgoja 

- 10. Međužupanijsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa u organizaciji Društva 
Crvenog križa Primorsko-goranske županije – 14.4.2018. 

f. Odjela rada s mladima 
- sastanak Komisije za rad s mladima – 18.4.2018. 

 
AD 4. 
- Usvojeni su zaključci doneseni na  zajedničkom sastanku Radne grupe za pripremu 135. obljetnice GDCK 

Rijeka i Komisije za priznanja i odlikovanja koja je održana 9.4.2018.  te na sastanku Komisije za priznanja i 
odlikovanja koja je održana 24.4.2018.  



- Dogovoreno je da će se svečana dodjela Jubilarnih priznanja Hrvatskog Crvenog križa održati 24.10.2018. u 
Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. 

- donesena ja odluka o plaćanju akontacije radi izdavanja „Vjesnika darivatelja krvi“ . 
 
 
AD 5. 
Primljeno je na znanje i prihvaćeno izvješće s održanog prvog sastanak Komisije Službe traženja. 
 
AD 6. 
Prihvaćen su informacije s održanog sastanka Komisije za radne odnose te je donesena Odluka 
- o primanj u radni odnos osobe na radno mjesto recepcionera uz obavljanje prema potrebi i poslova 

vozača/dostavljača – kuhinjskog radnika na određeno vrijeme do 30.6.2018. radi zamjene za korištenja 
godišnjeg odmora. 

 
AD 7. 
Primljeno je na znanje Financijsko izvješće po Odjelima i Odsjecima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 
2017. godinu. 
 
AD 8. 
Primljene su na znanje informacije o provedenoj anketi između darivatelja krvi u svezi posluživanja zahvalnog 
obroka u novo otvorenom marendarijusu unutar KBC-a Rijeka te je donesen zaključeno da se dogovore novi 
prilozi uz obrok koji se poslužuje darivateljima krvi. 
 
AD 9. 
Primljene su na znanje informacije vezao za sklapanje ugovora o održavanju nastave iz predmeta prve pomoći 
za vozače na motorni pogon s Auto-školom „Vlamal“ Rijeka. 
 
 
AD 10. 
a. Dopis Predsjednika Hrvatskog Crvenog križa upućen Predsjednicima i članovima odbora društava 

Hrvatskog Crvenog križa je pročitan i dostavljen svim članovima Odbora 
b. Dogovoreno je sazivanje Konferencije za medije vezano za obilježavanje Tjedna Crvenog križa 
c. Dogovoren je odaziv na primljenu Pozivnicu za svečano potpisivanje ugovora za razvojne projekte u Luci 

Rijeka – 19.4.2018. 
 
 

 


