
34. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 17.04.2019.  

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika: 
a) 30. sjednice Odbora održane 14.03.2019. 
b) 31. sjednice Odbora održane 20.03.2019. 
c) 32. sjednice Odbora održane 28.03.2019. 
d) 33. e-sjednice Odbora 
e) redovne sjednice Skupštine održane 28.03.2019. 

2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 
a. Odsjeka darivatelja krvi  
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 

3. Tromjesečno Izvješće financijskog poslovanja prema zaključku sa 28. sjednice Odbora održane 
05.02.2019. 

4. Sastanak Komisije za radne odnose – 09.04.2019. 
5. Prijedlog Programa Tjedna Crvenog križa -  od 8. do 15. svibnja 2019. 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

6. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji za samce i obitelji s djecom radnika „3. Maja“ Rijeka 
 
AD 1. 
Usvojeni su zapisnici sa 

a) 30. sjednice Odbora održane 14.03.2019. 
b) 31. sjednice Odbora održane 20.03.2019. 
c) 32. sjednice Odbora održane 28.03.2019. 
d) 33. e-sjednice Odbora 
e) redovne sjednice Skupštine održane 28.03.2019. 

 
Doneseni su sljedeći zaključci: 

- pripremiti potrebito za početak korištenja slanja sms porukama darivateljima krvi – od 1.6.2019. 
temeljem prihvaćene ponude poduzeća Infobip početi sa slanjem SMS poruka prema 
darivateljima krvi. 

- Realizirati suradnju po programu EVA prema našim potrebama – rok do kraja mjeseca svibnja 
2019.g. 

- Ukoliko Leo Brdar do kraja mjeseca travnja ne definira svoj status sa čvrstim ugovorom realizirati 
ponudu tvrtke CASTUS d.o.o. Kastav. 

 
Donesena je odluka o prihvaćanju ponude poduzeća Modern Line za nabavu PVC stolarije u Centru za darivanje 
krvi u Domu Crvenog križa Rijeka. 
 
Prihvaćeno je da se svečanost povodom podijele Jubilarnih priznanja Hrvatskog Crvenog križa održi u prostoru 
Zajednice Talijana – „Circolo“ u utorak, 28.5.2019. s početkom u 18,00 sati. 
 
AD 2. 
Prihvaćena su izvješća o organiziranim aktivnosti između sjednica Odbora: 

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

 
Donesene su odluke vezano za imenovanje vozača službenih kombi vozila Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka. 
 
AD 3. 
Donesene su odluke temeljem Pravilnika o plaćam, naknadama plaća i drugih primitaka vezano za visinu 
minimalne bruto plaće  koja se primjenju kod obračuna plaće, kao i odluka o isplati dara u naravi (poklon bona) 
za zaposlenike. 



 
 

AD 4. 
Donesene su odluke vezano za zapošljavanje Kuhinjskog radnika i zadovoljavanja probnog roka od 6 mjeseci za 
obavljanje poslova Voditelja Odsjeka darivatelja krvi. 
 
AD 5. 
Prihvaćen je prijedlog Programa Tjedna Crvenog križa koji se obilježava  od 8. do 15. svibnja 2019. s planom 
aktivnosti tijekom cijelog mjeseca svibnja 2019.g.  
 
AD 6. 
Primljeno je na znanje Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji za samce i obitelji s djecom radnika „3. Maja“ 
Rijeka. 
 

 


