
23. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 12.09.2018.  

 
D n e v n i   r e d  

 
1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Odbora održane 2.8.2018. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

3. Sastanak Povjerenstva za nabavu roba,opreme i usluga – 9.8.2018 i 10.09.2018 
4. Komisija za radne odnose 10.09.2018. 
5. Sastanak Štaba za provođenje 46.akcije „Solidarnosti na djelu 2018“ -12.9.2018 
6. Zamolba Društva Crvenog križa Čavle za posjetu Crvenom križu Prelog 

 
 
AD 1. 
Usvojen je zapisnik s 22. sjednice Odbora GDCK Rijeka održane 2.8.2018. 
 
AD 2. 
Usvojena su izvješća po organiziranim aktivnostima između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

 
AD 3. 
Donesene su odluke o: 

- prihvaćanju ponuda poduzeća Studio Rechner za izradu Projekta energetske obnove zgrade Doma 
Crvenog križa Rijeka. 

-  da će se Projekt energetske obnove zgrade Doma Crvenog križa Rijeka pripremiti za prijavu na na EU 
natječaje koja će biti u veljači 2019.g. 

- prihvaćena je ponuda poduzeća MEDICOM REVIZIJA d.o.o. Rijeka za obavljanje revizijskog uvida 
financijskih izvještaja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2018.g. 

 
AD 4. 
Donesene su odluke: 
- poništava se natječaj koji je bio otvoren za radno mjesto vozač/dostavljač-kuhinjski zaposlenik pri 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Ispostava Rijeka. 
- U Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, u Odsjeku recepcije dodano je radno mjesto Vozač/dostavljač 

sa pripadajućim koeficijentom za to radno mjesto i opis poslova. 
- pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Rijeka otvoriti natječaj za radno mjesto vozač/dostavljač ali na pola 

radno vremena, 4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno. 
- zbog povećane potrebe posla produženi su ugovori o radu na određeno vrijeme. 

 
AD 5. 
Donesena je odluka o raspodjeli prikupljenih sredstava u ovogodišnjoj tradicionalnoj 46. sabirnoj akciji 
„Solidarnost na djelu“ koja će se organizirati od 9. do 11.10.2018. 

 
AD 6. 
Iznesene su informacije vezano za posjetu Crvenom križu Prelog u suradnji s Društvom Crvenog križa Čavle. 


