
35. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 12.06.2019.  

 
D n e v n i     r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Odbora održane 17.04.2019. 
2. Organizirane aktivnosti Odsjeka darivatelja krvi između sjednica Odbora 
3. Sastanak Komisije za radne odnose – 21.05.2019. 
4. Sastanak Povjerenstva za nabavu opreme, usluga i roba – 21.5.2019. 
5. Prijedlog donošenja Odluke o isplati jubilarnih nagrada zaposlenicima temeljem članka 17. Pravilnika o 

plaćama, naknadama plaća i drugih izdataka Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
6. Prijedlog nastavka police osiguranja od nezgode za članove Hrvatskog Crvenog križa i za korisnike Doma 

Crvenog križa Rijeka, 12.5.2019. – 12.5.2020. 
7. Predstojeće aktivnosti: 

a) Sudjelovanje na „Bakljadi“ u Solferinu u Italji – subota, 22.06. i nedjelja, 23.6.2019. 
b) Kamp za djecu iz obitelji lošijeg socijalnog statusa i mlade Crvenog križa Rijeka – 15. do 21.07.2019. , 

Solin - Čiovo 
8. Imenovanje radne grupe za pripremu programa obljetnice Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka „dr. 

Ante Švalba“ – 1960. – 2020 .g. 
 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
 
9. Prijedlog isplate nagrade zaposlenicima prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na 

dohodak 
10. Prijedlog izmjene članka 5. Procedure stvaranja ugovornih obveza u Gradskom društvu Crvenog križa 

Rijeka 
 

 
 
AD 1. 
Usvojen je zapisnik sa 34. sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održane 17.04.2019.  
 
AD 2. 
Prihvaćeno je izvješće o organiziranim aktivnostima Odsjeka darivatelja krvi između sjednica Odbora. 
 
AD 3. 
Donesene su odluke: 

1. O primanju u radnik odnos zaposlenika za obavljanje poslova Kuhinjskog radnika 
2. O sklapanju ugovora o radu za obavljanje poslova Vozač/dostavljač – kuhinjski radnik na određeno 

vrijeme. 
3. O pripremanju pismene opomene zaposleniku koji je ima nezgodu sa službenim vozilom uz naplatu 

naknade za nastalu šteta na vozilu. 
 
AD 4. 
Donesene su odluke o prihvaćanju ponuda 

- za nabavu plinskog parnokonvekcijskog uređaja i posude  
- za godišnju nabavu uredskog materijala. 

 
AD 5. 
Donesena je odluka o isplati jubilarnih nagrada zaposlenicima temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća 
i drugih izdataka Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 6. 
Donesena je odluka o nastavku Police osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode) za osobe smještene u Domu 
Crvenog križa Rijeka, Janka Polić Kamova 32.   
 
AD 7. 
Iznesene su i prihvaćene  informacije vezano za organiziranje aktivnosti mladih vezano za: 

a) Sudjelovanje na „Bakljadi“ u Solferinu u Italji – subota, 22.06. i nedjelja, 23.6.2019. 



b) Kamp za djecu iz obitelji lošijeg socijalnog statusa i mlade Crvenog križa Rijeka – 15. do 21.07.2019. , 
Solin - Čiovo 

 
AD 8. 
Budući da sljedeće godine Terenska jedinica Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ obilježava svoju 60 
obljetnicu postojanja rada imenovani su članovi Radne grupe koji će raditi na pripremi i organizaciji programa. 
 
AD 9. 
Temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 106/2018) donesena je 
odluka o isplati nagrada za radne rezultate zaposlenika. 
 
AD 10. 
Donesena je odluka o promjeni članka 5. stavka 3. podstavka 1 u Proceduri stvaranja ugovornih obveza u 
Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka. 
 
 

 

 


