
46. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 09.06.2020.  

 
D n e v n i   r e d 

 
1. Verifikacija zapisnika s 45. elektronske sjednice 
2. Izvješće o radu Ravnateljice dr.sc. Petre Šuljić, prof. za svibanj 2020. 
3. Izvješće o radu Odsjeka darivatelja krvi, ožujak – svibanj 2020. 
4. Organizirane aktivnosti u Tjednu Crvenog križa 
5. Donošenje Odluke o otvaranju transakcijskog računa u Privrednoj banci Zagreb za akciju „Vaš dar za 

pravu stvar“ 
6. Istek Ugovora o privremenom uzimanju u posjed zemljišta sklopljenog sa HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb 

– 30.5.2020. 
7. Komisija za radne odnose, e-sjednica 04.06.2020. 
8. Projekt Hrvatskog Crvenog križa – podjela paketa humanitarne pomoći novo nezaposlenim osobama 
9. Dopis Grada Rijeke o povratu poslovnih prostora na adresi Krešimirova 56/b i Podpinjol 5/a 
10. Cijena obroka za zaposlenike i članove njihove uže obitelji 
11. Prijedlog nastavka police osiguranja od nezgode za članove Hrvatskog Crvenog križa i za korisnike Doma 

Crvenog križa Rijeka 
 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 
 

12. Kamp mladih Crvenog križa Rijeka, Novi Vinodolski – 27.07. do 03.08.2020. 
13. Prijedlog Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ 
14. A1 Hrvatska d.o.o. – ponuda za implementaciju korporativne komunikacijske mreže 

 
 
 
AD 1. 
Zapisnik s 45. elektronske sjednice Odbora je verificiran. 
 
AD 2. 
Primljeno je na znanje Izvješće o radu nove ravnateljice za svibanj 2020. te je zapisnički konstatirano početno 
stanje iznosa dugovanja prema dobavljačima. 
 
AD 3.  
Iznesene informacije o prikupljanim dozama krvi u peridu od ožujka do svibnja 2020.g. primljene su na znanje i 
prihvaćene. 
 
AD 4. 
Prihvaćeno je izvješće o organiziranim aktivnostima u Tjednu Crvenog križa. 
 
AD 5. 
Donesena je odluka o otvaranju žiro računa u Privrednoj banci Zagreb za potrebe održavanja akcije „Vaš dar za 
pravu stvar“. 
 
AD 6. 
Doneseni su zaključici vezano za istek Ugovora o privremenom uzimanju u posjed zemljišta sklopljenog sa HŽ 
Infrastruktura d.o.o. Zagreb.  
 
AD 7. 
Donesene su sljedeće Odluke: 

1. o sklapanju ugovora o radu na nedoređeno vrijeme za obavljanje poslova Domar – Vozač/dostavljač – 
kuhinjski radnik 

2. o pruduženju ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.12.2020. zbog potrebe posla 
3. o produženju ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.08.2020.  na 4h 
4. o isplati otremnine temeljem članka 15. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka 

GDCK Rijeka i Pravilnika o porezu na dohodak 
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5. o isplati novčanih nagrada za radne rezultate radnika temeljem Pravilnika o porezu na dohodak 
6. o prihvaćnju izmjena Odluke o organizaciji radnog vremena za radno mjesto Vozač/dostavljač – 

kuhinjski radnik. 
 

 
AD 8. 
Primljene su na znanje informacije o projektu Hrvatskog Crvenog križa i podjeli paketa humanitarne pomoći za 
osobe koje su od proglašenja pandemije koronavirusa od 11. ožujka do 11. svibnja 2020.g. ostale bez posla, a 
koje ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
AD 9. 
Iznesena je informacija vezano za primljeni dopis Grada Rijeke za povrat poslovnih prostora na adresi 
Krešimirova 56/b i Podpinjol 5/a te očitovanja vezano za ponuđeni skladišni prostor na adresi Žabica 6. 
 
AD 10. 
Donesena je Odluka o cijeni i mogućnosti naručivanja obroka za zaposlenike i članove uže obitelji prema 
postojećem dnevnom meniju. 
 
AD 11. 
Donesena je Odluka o prihvaćanju ponude osiguravajuće kuće za sklapanje police osiguranja od nezgode za 
članove Hrvatskog Crvenog križa i za korisnike Doma Crvenog križa Rijeka. 
 
 
AD 12. 
Prihvaćene su inforemacije o pripremama i organizaciji Kampa za djecu iz obitelji lošijeg socijalnog statusa i 
mlade Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 13. 
Prihvaćene su informacije o prijavi Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u suradnji s 
Općinom Čavle. 
 
AD 14. 
Prihvaćene su informacije vezano za digitalne usluge i komunikacijska rješenja za implementaciju korporativne 
komunikacijske mreže. 
 
 


