
3. ELEKTRONSKA SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA  

 
D n e v n i   r e d  

 

1. Verifikacija zapisnika s 2. elektronske sjednice Odbora  
2. Konačni rezultati poslovanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu predani Financijskog 

agenciji 01.03.2021. 
3. Isplate zaposlenicima temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i 

Pravilnika o porezu na dohodak 
4. Natječaji za zapošljavanje: 

a. Koordinator u Odsjeku darivatelja krvi 
- Prijedlog izmjene u Sistematizaciji radnih mjesta  
- Prijedlog dodatnog rada na poslovima Koordinatora u Odsjeku darivatelja krvi 

b. Vozač/dostavljač-kuhinjski radnik 
c. Gerontodomaćica 
d. Koordinator programa 

5.  Radno mjesto Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti: 
a. Nastavak ugovora o radu temeljem članka 112. Zakona o radu i članka 46. Pravilnika o radu 

Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
b. Raspisivanje natječaja za radno mjesto Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti 

6. Prijedlog izmjene Plana nabave za 2021.g. za evidencijski broj nabave 01-01-28/2021 
 

 
AD 1. 
Zapisnik sa s 2. elektronske sjednice Odbora je verificiran. 
 
AD 2. 
Izvješće o rezultatima poslovanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2020. godinu primljeno je na znanje. 
 
AD 3. 
Izvješće o isplatama zaposlenicima temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih 
primitaka i Pravilnika o porezu na dohodak primljeno je na znanje. 
 
AD 4. 
a. Koordinator u Odsjeku darivatelja krvi 

Donesene su Odluke: 
- O primanju u radni odnos zaposlenika prema raspisanom natječaju za obavljanje poslova 

Koordinatora u Odsjeku darivatelja krvi 
- O promjeni naziva radnog mjesta Koordinatora u Odsjeku darivatelja krvi 
- O dopuni sistematizacije radnih mjesta koja čini sastavni dio Pravilnika o sistematizaciji radnih 

mjesta 
- O odobravanju sklapanja ugovora za obavljanje dopunskog rada. 

 
b. Vozač/dostavljač-kuhinjski radnik 

Donesena je odluka o primanju u radni odnos zaposlenika prema raspisanom natječaju za obavljanje poslova 
Vozač/dostavljač-kuhinjski radnik. 
 
c. Gerontodomaćica 

Primljene su na znanje informacije o otvaranju natječaja za obavljanje poslova gerontodomaćica. 
 

d. Koordinator programa 
Primljene su na znanje informacije vezano za provedbu programa za potrebe Hrvatskog Crvenog križa i 
provedbu natječaja za obavljanje poslova Koordinatora programa.  
 
 
 
 



AD 5. 
a) Nastavak ugovora o radu temeljem članka 112. Zakona o radu i članka 46. Pravilnika o radu Gradskog 

društva Crvenog križa Rijeka 
Donesene su Odluke: 

- o određivanju datuma rada za Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti 
- o prestanku radnog odnosa Voditeljice Odjela zdravstvenih djelatnosti zbog odlaska u 

mirovinu. 
 
b) Raspisivanje natječaja za radno mjesto Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti 

Donesene su Odluke: 
- o raspisivanju natječaja za zapošljavanje Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti 
- o uvjetima radnog mjesta Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti. 

 
AD 6. 
Donesena je Odluka o prihvaćanju izmjena u Planu nabave za 2021. godinu. 
 
 

 


