
52. SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA  

 
D n e v n i   r e d 

 
1. Verifikacija zapisnika sa: 

a. 49. sjednice Odbora održane 28.09.2020. 
b. 50. elektronske sjednice Odbora 
c. 51. sjednice Odbora održane 06.10.2020. 
d. redovne sjednice Skupštine GDCK Rijeka održane 06.10.2020. 

2. Prijedlog Odluke o zadovoljavanju probnog roka ravnateljice Petre Šuljić  
3. Sastanak Komisije za radne odnose – 20.10.2020. 

a. Istek ugovora o radu na određeno vrijeme zaposlenika DAVORA HNATJUK 
 – kuhinjski radnik od  12.08.2020. do 12.11.2020.  

b. Prijedlog zapošljavanja radnika u Odsjeku kuhinje 
c. Prijedlog isplate novčane nagrade za radne rezultate radnika temeljem Pravilnika o porezu na 

dohodak 
4. Sastanak Radne grupe za pripremu Izborno-konstituirajuće skupštine Crvenog križa Rijeka – 20.10.2020. 

a. Prijedlog Odluke o provođenju izbora u mjesnim, gradskim i općinskim društvima Crvenog križa 
koja djeluju unutar Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

b. Prijedlog Odluke o provođenju izbora Savjeta darivatelja krvi Crvenog križa Rijeka 
c. Prijedlog Odluke o provođenju izbora u Terenskoj jedinici Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ 

koja djeluje unutar Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
5. Prijedlog donošenja Odluke o usvajanju: 

a. Pravila o radu aktiva darivatelja krvi 
b. Pravila o ispraćaju preminulog darivatelja krvi 

6. Prijedlog: 
a.  stavljanja van snage Pravila o aktivnostima dodjele pomoći dobrovoljnim darivateljima krvi  
b. Odluke o prigodnim paketima uz posjete bolesnim darivateljima krvi i posjete obiteljima umrlog 

darivatelja krvi. 

 
AD 1. 
Verificirani su zapisnici sa: 

a. 49. sjednice Odbora održane 28.09.2020. 
b. 50. elektronske sjednice Odbora 
c. 51. sjednice Odbora održane 06.10.2020. 
d. redovne sjednice Skupštine GDCK Rijeka održane 06.10.2020. 

 
AD 2. 
Donesena je Odluka o zadovoljavanju probnog roka ravnateljice Petre Šuljić  
 
AD 3. 
Donesene su Odluke: 

- o isteku ugovora o radu na određeno vrijeme 
- o zapošljavanju kuhara na određeno vrijeme zbog povećane potrebe posla u Odjelu kuhinje. 
- o isplati novčanih nagrada za radne rezultate zaposlenika. 

 
AD 4. 
Donesene su Odluke: 

- o provođenju izbora u mjesnim, gradskim i općinskim društvima Crvenog križa koji djeluju unutar 
Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

- o provođenju izbora Savjeta darivatelja krvi Crvenog križa Rijeka 
- o provođenju izbora u Terenskoj jedinci Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ koja djeluje unutar 

Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 5. 
Donesene su Odluke o prihvaćanju Pravila o radu aktiva darivatelja krvi i Pravila o ispraćaju preminulog 
darivatelja krvi.  



AD 6. 
Donesena je Odluka o stavljanju van snage Pravila o aktivnosti dodjele pomoći dobrovoljnim darivateljima krvi, 
te o ukidanju rada Komisije za socijalna pitanja i pomoći Savjeta darivatelja krvi, te odluka o dodjeli prigodnih 
paketa darivateljima krvi.  
 

 


