
30. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 14.03.2019.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Odbora održane 28.02.2019. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

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

3. Prijedlog Radne grupe za pripremu Programa za vođenje evidencije o darivateljima krvi 
4. Prijedlog nastavka osiguranja imovine GDCK Rijeka za 2019. godinu kod Croatia osiguranja d.d. Zagreb 
5. Sastanak Komisije za socijalne aktivnosti i pomoći – 11.3.2019. 
6. Sastanak Povjerenstvo za nabavu opreme i usluga – 13.3.2019. 
7. Komisija za radne odnose – 13.3.32019. 
8. Dogovor o sazivu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka  
9. Cijena tečaja za sposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
 

10. Ponuda za smještaj studenata u Domu Crvenog križa Rijeka 
11. „Pozdrav proljeću“ u organizaciji Komisije za kulturu Savjeta darivatelja krvi 

 
 
 
AD 1. 
Zapisnik s 29. sjednice Odbora održane 28.02.2019. jednoglasno je usvojen. 
 
 
 
AD 2. 
Usvojena su izvješće o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora: 

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

 
AD 3. 
Iznesene su informacije s održanog sastanka Radne grupe za vođenje evidencije o darivateljima krvi, te su 
doneseni zaključci: 

• čekamo povratne informacije vezano za korekcije u EVA programu koje bi trebale biti do kraja 
sljedećeg tjedna, odnosno do 22.3.2019. 

• Leo Brdar u roku od mjesec dana, a najkasnije do kraja travnja 2019.g. definirati svoj status sa čvrstim 
ugovorom kako bi mogli nastaviti našu suradnju 

• Za sada čekamo s ponudom Tvrtke CASTUS d.o.o. Kastav 

• Nabaviti još jednu licencu od Net informatike. 
 
AD 4. 
Donesena je odluka vezano za nastavak police osiguranja imovine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka od 
požara, loma stakla, provale i javne odgovornosti prema trećim osobama. 
 
AD 5. 
Iznesene su i prihvaćene informacije s održanog sastanka Komisije za socijalne aktivnosti radi pripreme 
humanitarne akcije pod nazivom "Humanitarna akcija za samce i obitelji s djecom radnika "3. maja"  Rijeka.  
Donesena je odluka da se za potrebe održavanja akcije otvori poseban žiro-račun u Privrednoj banci Zagreb. 
 
AD 6. 
Donesena je odluka o pokretanju postupka nabave osnovnog sredstva – konvektomata za potrebe kuhinje 
Doma Crvenog križa Rijeka. 
 



AD 7. 
Donesene su odluke: 

1. o produženju ugovora o radu na određeno vrijeme 
2. o otvaranju prijave potrebe za radnikom za obavljanje poslova Kuhinjskog radnika. 
3. o primanju zaposlenika vezano za obavljanje poslova vozač/dosavljač. 

 
AD 8. 
Dogovoreni su sljedeći datuma sazivanja sjednica Odbora i Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka: 

- 31. sjednica Odbora 20.3.2019. u 17,00 sati – Trg Republike Hrvatske 2/II 
- 32. sjednica Odbora 28.3.2019. u 17,00 sati – Dom Crvenog križa Rijeka 
- Redovna sjednica Skupštine 28.3.2019. u 18,00 sati – Dom Crvenog križa Rijeka 

 
AD 9. 
Donesena je odluka o cijeni tečaja prve pomoći zaštite na radu u trajnu od 10 školskih sati. 
 
AD 10. 
Donesena je odluka o cijenama smještaja i prehrane za potrebe održavanja 9. studentskog Kongresa NeuRi 
2019.g. 
 
AD 11. 
Iznesene su i prihvaćen informacije vezano za održavanje ovogodišnjeg „Pozdrava proljeću“ koje će se održati u 
srijedu, 27.3.2019. u Circolu. 
 

 


