
45. ELEKTRONSKA SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA  

 
Dnevni red 

1. Verifikacija zapisnika  
a. s 43. sjednice Odbora održane 19.03.2020. 
b. s 44. elektronske sjednice 

- povratne informacije po točki Ad 6. Dnevnog reda 
2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Kriznog stožera GDCK Rijeka 
3. Istek ugovora o radu na određeno vrijeme po prijedlogu Komisije za radne odnose 
4. Prijedlog isplate  otpremnine za Mariju Vičić temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih 

primitaka Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
5. Donošenje Odluke o potpisnicima dokumentacije platnog prometa u deviznom i kunskom prometu kod 

Privredne banke Zagreb, Poslovnica Rijeka 
6. Zahtjev Mirjane Vladilo za isplatu solidarne pomoći temeljem 18. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća 

i drugih primitaka Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
7. Prijedlog Ugovora o radu na određeno vrijeme za dr.sc. Petru Šuljić, prof. 
8. Uplata donacije Coca-Cola HBC Hrvatske d.o.o. 

 
 
AD 1. 
Verificirani su zapisnici: 

a. s 43. sjednice Odbora održane 19.3.2020. 
b. s 44. elektronske sjednice Odbora uz prihvaćene povratne informacije pod točkom Ad 6. vezano za 

izvješća Odsjeka darivatelja krvi.  
 
AD 2. 
Donesena je Odluka o izmjeni člana Kriznog stožera – operativnog i koordinacijskog tijela Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka u kriznim situacijama. 
 
AD 3. 
Donesena je Odluka da se zbog povećane potrebe za poslom produžuju Ugovori o nadu na određeno vrijeme 
do 30.6.2020. 
 
AD 4. 
Temeljem članka 15. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka GDCK Rijeka i Pravilnika o 
porezu na dohodak donesena je odluka o isplati otpremnine radi odlaska zaposlenika u mirovinu. 
 
AD 5. 
Donesena je Odluka o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa u deviznom i kunskom prometu 
kod Privredne banke Zagreb, Poslovnica Rijeka. 
 
AD 6. 
Donesena je Odluka o isplati potpore zaposleniku zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana za 2020. 
godinu. 
 
AD 7. 
Donesena je Odluka o prihvaćanju Ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta 
Ravnatelj – rukovoditelj stručne službe. 
 
AD 8. 
Prihvaćena je namjena utroška sredstava primljenih donacijom od poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. 
 

 


