
38. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 0511.2019.  

 
D n e v n i     r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Odbora održane 25.09.2019. 
2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 

a. Odsjeka darivatelja krvi  
- Dan darivatelja krvi, 25.10.2019. 
- Hitan apel darivateljima krvi – 16.10. do 18.10.2019. 

b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Sastanak Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka – 30.10.2019. 

3. Sastanak Povjerenstva za izbor ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
– 21.10.2019.  

4. Sastanak Komisije za radne odnose – 22.10.2019. 
a. Prijava potrebe za radnikom za radno mjesto Referent računovodstva II (zamjena – bolovanje 

Mirjana Vladilo) 
b. Otvaranje prijave potrebe za radnikom za radno mjesto Sobarica-čistačica uz prijedlog izmjene 

Opisa poslova temeljem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta 
c. Isplata nagrada za radne rezultate zaposlenicima temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o porezu na dohodak (NN 106/2018)  
5. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Općine 

Kostrena za zaposlenicu Jagodu Kolić koja obavlja poslove gerontodomaćice za potrebe Općine Kostrena 
6. Privremeno izvješće organizirane tradicionalne 47. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2019.“ na dan 

10.10.2019. 
7. Sporazum o suradnji s Crvenim križem općine Travnik – potpisan 11.10.2019. 
8. Prijava projekta za dobivanje 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). – 15.10.2019. 

a. „Jačanje infrastrukturnih kapaciteta za unaprjeđenje socijalnih usluga na području grada Rijeke i 
Riječkog prstena“ – projekt Crvenog križa Rijeka 

b. Projekt Općine Čavle - „Centar za pružanje usluga pomoći u kući - klub 60+“ – partner Crveni križ 
Rijeka 

9. Prijedlog cijena usluga smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka u 2020. godini. 
10. Prijedlog nastavka osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 19.11.2019. do 

19.11.2020. kod Croatia osiguranja d.d. 
11. Dopis Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom radi postupka ozakonjenja 

građevine TK Pećine, Šetalište XIII. divizije 33 - legalizacija 
 
Dnevni red se prihvaća, s tim da se točka ad 11. briše jer nismo primili tražene podatke, a dodaju se nove točke: 

12. Dopis RH Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske Sektora Policije Službe za 
sigurnost cestovnog prometa po predmetu edukacije kandidata za vozače 

13. Zamolba Turističke zajednice grada Rijeka za sudjelovanje u Rijeka Adventu 2019. i programu pod 
nazivom „Jedna noć pod zvijezdama“ – subota, 7.12.2019. 

14. Donošenje Odluke o isplati dnevnica za službeno putovanje temeljem Pravilnika o izmjena i dopuna 
Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupi na snagu 1. rujna 2019. 

 
AD 1. 
Zapisnik sa 37. sjednice Odbora održane 25.09.2019. jednoglasno je usvojen.  
 
AD 2. 
Prihvaćena su izvješća o aktivnosti između sjednica Odbora po organiziranim aktivnostima 

a. Odsjeka darivatelja krvi  
- Dan darivatelja krvi, 25.10.2019. 
- Hitan apel darivateljima krvi – 16.10. do 18.10.2019. 

b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 
c. Odjela rada s mladima 
d. Sastanak Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka – 30.10.2019. 



AD 3. 
Donesena je odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa 
Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 4. 
Donesene su odluke: 

1. o izboru zaposlenika za obavljanje poslova radnog mjesta Referenta računovodstva II radi zamjene 
zaposlenika  

2. o novom stavku u opisu radnog mjesta Sobarice/čistačice u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta 
GDCK Rijeka 

3. o isplati nagrada za radne rezultate zaposlenicima temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o porezu na dohodak (NN 106/2018) 

 
AD 5. 
Donesena je odluka o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme vezano za obavljanje pos lova 
gerontodomaćice za potrebe Općine Kostrena. 
 
AD 6. 
Prihvaćeno je Privremeno izvješće organizirane tradicionalne 47. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2019.“ na 
dan 10.10.2019.  
 
AD 7. 
Iznesene su informacije o organiziranoj posjeti predstavnika Crvenog križa općine Travnik  s kojima je započela 
nova suradnja. 

 
AD 8. 
Iznesene su informacije o prijavi projekta za dobivanje 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). – 15.10.2019. 

a. „Jačanje infrastrukturnih kapaciteta za unaprjeđenje socijalnih usluga na području grada Rijeke i 
Riječkog prstena“ – projekt Crvenog križa Rijeka 

b. Projekt Općine Čavle - „Centar za pružanje usluga pomoći u kući - klub 60+“ – partner Crveni križ 
Rijeka 

 
AD 9. 
Donesena je odluka o cijenama usluga smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu. 
 
AD 10. 
Donesena je odluka o nastavku police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za zaposlenike 
Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 11. 
Od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom radi postupka ozakonjenja građevine TK 
Pećine, Šetalište XIII. divizije 33 – legalizacija nismo primili povratne informacije. 
 
AD 12. 
Donesena je odluka o suradnji s Policijskom upravom Primorsko-goranskom, Sektorom policije, Službom za 
sigurnost cestovnog prometa vezano za  edukacije kandidata koji polažu vozački ispit o sigurnosti prometa. 
 
AD 13. 
Iznesene su informacije o pružanju logističke podrške u provođenju aktivnosti u sklopu Rijeka Advent 2019. u 
programu „Jedna noć pod zvijezdama“ koja će se održati u subotu, 7. prosinca 2019.g. na Trgu 128. brigade 
Hrvatske vojske s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu beskućništva, a u sklopu velike svjetske 
kampanje spavanja na otvorenom u solidarnosti s beskućnicima. 
AD 14. 
Donesena je odluka o isplati dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu temeljem Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. 


