
41. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 05.02.2020.  

 
D n e v n i   r e d 

1. Verifikacija zapisnika  
a. s 39. sjednice Odbora održane 10.12.2019. 
b. s 40. sjednice Odbora održane 18.12.2019. 
c. sjednice Skupštine održane 18.12.2019. 

2. Organizirane aktivnosti između sjednica Odbora: 
a. Odsjeka darivatelja krvi 
b. Odsjeka zdravstvenog odgoja 

- Imenovanje Povjerenstva za provedbu Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 
c. Odjela rada s mladima 
d. Edukacija o osnovnom znanju prve pomoći – siječanj 2020.g. 
e. Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka – 29.01.2020. 

3. Sastanak Komisije za radne odnose – 21.01.2020. i 04.02.2020. 
4. Primjena uredbe o visini minimalne plaće od 01.01.2020. 
5. Prijedlog visine kolektivnog članstva za potporne članove Gradskog društva crvenog križa Rijeka u 2020. 

godini temeljem članka 9. Statuta 
6. Skladišni prostor Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o. – Žabica 6 
7. Donošenje Odluke o datumu početka obnašanja dužnosti ravnatelja temeljem članka 9. Pravilnika o 

ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 
 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
 
8. Prijedlog prijave za Javno priznanje Terenskoj jedinici Crvenog križa Rijeka „dr. Ane Švalba“ povodom 60 

godina postojanja i rada 
 

AD 1. 
Verificirani su zapisnici: 

a. s 39. sjednice Odbora održane 10.12.2019. 
b. s 40. sjednice Odbora održane 18.12.2019. 
c. sjednice Skupštine održane 18.12.2019. 

 
AD 2. 
Usvojena su izvješće o organiziranim aktivnostima između sjednica Odbora  

d. Odsjeka darivatelja krvi 
e. Odsjeka zdravstvenog odgoja 

- Imenovano je Povjerenstva za provedbu Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 
f. Odjela rada s mladima 
g. Edukacija o osnovnom znanju prve pomoći – siječanj 2020.g. 
h. Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka – 29.01.2020. 

 
AD 3. 
Donesene su Odluke: 
1. o primanju u radni odnos na određeno vrijeme dva Pomoćna kuhara zbog povećane potrebe posla. 
2. o produženju ugovori na radu na određeno vrijeme do 30.4.2020. zbog povećane potrebe posla. 
3. o prestanku ugovora o radu na određeno vrijeme s danom 31.01.2020. 

 
 
AD 4. 
Prihvaćena je primjena uredbe o visini minimalne plaće od 01.01.2020.  koju donosi Vlada Republike Hrvatske 
temeljem Zakona o minimalnoj plaći, a koja je od 1.1.2020. povećana sa 3.750,00 kuna na 4.062,51 kn. 
 
AD 5. 
Donesena je Odluka o visina članarine za potporne (pomažuće) članove Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 
2020. godinu. 
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AD 6. 
Vezano za skladišni prostor Žabica 6 donesen je zaključak da se pripremi dopis prema Gradonačelniku Grada 
Rijeke te da se traži rješenje po pitanju skladišnog prostora za potrebe rada Gradskog društva Crvenog križa 
Rijeka. 
 
 
AD 7. 
Donesene su Odluke 

1. o imenovanju Ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka od 01. svibnja 
2020. 

2. o isplati naknade za neiskorištene dane godišnjeg odmora za 2019. i 2020. 
 
AD 8. 
Iznesene su informacije vezano za ovogodišnju 60. obljetnicu Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka „dr. Ante 
Švalba“ i pripreme prijedloga za dodjelu Javnog priznanja. 


