
24. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 23.10.2018.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Odbora održane 12.9.2018. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

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

3. Tradicionalna 46. sabirna akcija „Solidarnost na djelu“: 
a. Privremeno izvješće na dan 11.10.2018. 
b. Otvaranje žiro-računa – „Solidarnost na djelu  2018.“ i „Vaš dar za pravu stvar“ 

4. Povjerenstvo za nabavu roba, opreme i usluga – 28.9.2018. 
5. Komisija za radne odnose – 25.9.2018. i 3.10.2018. 
6. Komisija za socijalne aktivnosti – 3.10.2018. 
7. Obilježavanje Dana darivatelja krvi – 25. listopad 2018. 
8. Prijedlog cijena za 2019. godinu: 

a.  obroka za dječje vrtiće, osnovne škole i ugovorene korisnike 
b. usluga smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka  

9. Skladište Crvenog križa Rijeka 
10. Poziv Hrvatskog Crvenog križa na svečanost obilježavanja 140 godina Hrvatskog Crvenog križa 

 
 
AD 1. 
Usvojen je zapisnik s 23. sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održane 12.9.2018.  
 
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. 
Prihvaćeno je privremeno pisano izvješće o provedenoj ovogodišnjoj akciji „Solidarnost na djelu“ koja je 
održana od 9. do 11.10.2018. te su donesene Odluke o: 
- o otvaranju žiro-računa  za potrebe održavanja 46. akcije „Solidarnost na djelu 2018.“ 
- o otvaranju žiro-računa  za potrebe održavanja akcije „Vaš dar za pravu stvar“. 

 
AD 4. 
Donesena je odluka o prihvaćanju ponude za nabavu osvježivača zraka (mirisnih borića). 
 
AD 5. 
Donesene su odluke: 
- o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci za radno mjesto 

Voditelja Odsjeka darivatelja krvi 
- o primanju na radno mjesto Vozača/dostavljača na pola radnog vremena 
- o isplati dodatka na plaću temeljem članka 9. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka 
- o isplati stimulativnog dijela plaće temeljem članka 5. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih 

primitaka. 
 

AD 6. 
Iznesene su i prihvaćene informacije sa sastanka Komisije za socijalne aktivnosti održane 3.10.2018. 
 
AD 7. 
Prihvaćen je Program obilježavanja Dana darivatelja krvi, 25. listopada 2018. 
 
 
AD 8. 



Imenovana je Radna grupa koja će predložiti cijene za 2019. godinu i to za 
a.  obroke za dječje vrtiće, osnovne škole i ugovorene korisnike 
b. usluge smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka  

AD 9. 
Donesena je Odluka o iznosu za potrebe uređenja skladišnog prostora kojeg će Gradskog društvu Crvenog križa 
Rijeka dobiti na korištenje od Grada Rijeke na adresi Žabica 6. 
 
AD 10. 
Iznesena je informacija o održanoj svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 21. listopada 2018.g. 
povodom obilježavanja 140 godina Hrvatskog Crvenog križa. 
 

 


