
36. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 11.7.2019.  

 
D n e v n i     r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Odbora održane 12.06.2019. 
2. Aktivnosti između sjednica Odbora 
3. Aktivnosti po Tjednu Crvenog križa – svibanj 2019.g. 
4. Sastanak Komisije za radne odnose – 9.7.2019. 
5. Prijedlog cijene obroka za polaznike OŠ Dolac za školsku godinu 2019./2020. 
6. Prijava Projektnog prijedloga sa ciljem dobivanja bespovratnih sredstava (potpore) EU po Javnom pozivu 

na dostavu projektnih prijedloga  „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici 
kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“ (KK.08.1.3.04).  

7. Imenovanje Povjerenstva za izbor Ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
8. Priprema polugodišnjeg izvještaja za 2019. godinu 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
 

9. Prijedlog Općine Kostrena za produženje radnog odnosa Jagodi Kolić koja obavlja poslove 
gerontodomaćice 

 
 
AD 1. 
Usvojen je zapisnik sa 35. sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održane 12.06.2019. , te je 
donesena Odluka o odobrenju plaćanja predujma po pojedinačnoj ponudi ili predračunu temeljem Procedure 
stvaranja ugovornih obveza u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 2. 
Usvojeno je Izvješće o provedenim aktivnostima između sjednica Odbora. 
 
AD 3. 
Prihvaćeno je izvješće o provedenim aktivnosti po Tjednu Crvenog križa kroz mjesec svibanj 2019.  
 
AD 4. 
Donesene su odluke o primanju u radnik odnos zaposlenika na radno mjesto Kuhinjski radnik i Vozač/dostavljač 
– kuhinjski radnik. 
 
AD 5. 
Zaključeno je da Radna grupa koja priprema kalkulaciju obroka za usluge koje pružamo osnovnim školama 
pripremi cijenu obroka za potrebe natječaja od škola. 
 
AD 6. 
Iznesene su informacije o prijavi Projektnog prijedloga sa ciljem dobivanja bespovratnih sredstava (potpore) EU 
po Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga  „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga 
u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“ (KK.08.1.3.04).  
Donesena je odluka o prihvaćanju sklapanja ugovora za obavljanje poslova izrade Projektnog prijedloga po 
Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava. 
 
AD 7. 
Imenovano je Povjerenstva za izbor ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, temeljem Pravilnika 
Hrvatskog Crvenog križa o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa. 
 
AD 8. 
Iznesene su informacije vezano za pripremu polugodišnjeg financijskog izvješća za 2019.g.  
 
AD 9. 
Primljene su na znanje informacije vezano po prijedlogu Općine Kostrena za produženje radnog odnosa 
zaposleniku koja obavlja poslove gernotodomaćice. 


