
4. ELEKTRONSKA SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – održana 11.5.2021. 

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 3. elektronske sjednice Odbora  
2. Realizacija po radnim odnosima: 

a. Sklapanje ugovora za obavljanje poslove Domar – skladištar opreme 
b. Zapošljavanje Gerontodomaćica po projektu „Pružam ruke“ 
c. natječaja za obavljanje poslova Koordinatora programa Hrvatskog Crvenog križa 
d. natječaj za obavljanje poslova Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti 

3. Isplate zaposlenicima: 
a. temeljem članka 15. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o 

porezu na dohodak – otpremnina prilikom odlaska u mirovinu 
b. temeljem članka 16. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o 

porezu na dohodak – isplata jubilarnih nagrada 
c. temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o 

porezu na dohodak – isplata nagrade zaposleniku, prigodne nagrade zaposlenicima i paušalne 
naknade za prehranu 

4. Donošenje odluke o nabavi potrebne opreme za Odjel ugostiteljskih djelatnosti 
5. Nabava vozila i donošenje odluke o izdavanju bjanko zadužnice 
6. Prijedlog odluke o korištenju službenih vozila GDCK Rijeka 
7. Obilježavanje Tjedna Crvenog križa od 8. do 15. svibnja 2021.g. 
8. Dogovor o sazivanju redovne sjednice Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

 
Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu: 

9. Zakup poslovnog prostora na adresi Trg Republike Hrvatske 2/III 
10. EU Projekti: 

a. „Rijeka zajedništva – širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka“ 
b. „SeniORNI“ – unapređenje postojećih i širenje izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih 

urbanih aglomeracija/područja 
c. Prihvaćanje ponude „mydonia“ consulting d.o.o. za izradu projektne dokumentacije 

AD 1. 
Zapisnik s 3. elektronske sjednice Odbora jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2. 

a. Sklapanje ugovora za obavljanje poslove Domar – skladištar opreme 
Donesena je Odluka o sklapanju ugovora o radu za obavljanje poslova Domar – skladištar opreme 

 
b. Zapošljavanje Gerontodomaćica po projektu „Pružam ruke“ 

Donesene su Odluke: 
- o primanju u radni odnos gerontodomaćica prema raspisanom natječaju, a po projektu „Pružam ruke“ 
- o definiranju naknada za zaposlenike na projektu „Pružam ruke“ 
- o zadaćama i poslovima koje po projektu „Pružam ruke“ obavljaju gerontodomaćice 

 
c. natječaja za obavljanje poslova Koordinatora programa Hrvatskog Crvenog križa 

Donesene su Odluke: 
- o poništenju odluke s 3. e-sjednice Odbora vezano za o prestanak radnog odnosa Voditeljice Odjela 

zdravstvenih djelatnosti zbog odlaska u mirovinu. 
- o obavljanju poslova Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti i poslova Koordinatora programa 

Hrvatskog Crvenog križa. 
 

d. natječaj za obavljanje poslova Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti 
Donesena je Odluka o imenovanju članova Komisije za radne odnose koja će provesti natječaj i predložiti 
kandidata za zapošljavanje Voditelja Odjela zdravstvenih djelatnosti. 

 
 
 
 



AD 3. 
Donesene su Odluke o isplatama: 
a. temeljem članka 15. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o porezu na 

dohodak – otpremnina prilikom odlaska u mirovinu 
 

b. temeljem članka 16. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o porezu na 
dohodak – isplata jubilarnih nagrada 
 

c. temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o porezu na 
dohodak – isplata nagrade zaposleniku, prigodne nagrade zaposlenicima i paušalne naknade za prehranu 
 

AD 4. 
Donesena ja Odluka o nabavi potrebe opreme za Odjel ugostiteljskih djelatnosti. 
 
AD 5. 
Donesena je Odluka o izdavanju svije bjanko zadužnice kao sredstva plaćanja ugovora o leasingu za potrebe 
nabave novog osobnog vozila. 
 
AD 6. 
Donesena je Odluka o korištenju službenog vozila Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 7. 
Prihvaćen je Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa od 8. do 15. svibnja 2021 
 
AD 8. 
Dogovoreno je sazivanje redovne sjednicu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 9. 
Donesena je Odluka o izdavanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja za potrebe zakupa 
poslovnog prostora. 
 
AD 10. 

- Iznesene su i prihvaćene informacije po EU projektima: 
a. „Rijeka zajedništva – širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka“ 
b. „SeniORNI“ – unapređenje postojećih i širenje izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih 

urbanih aglomeracija/područja 
 

- Donesena je Odluka o prihvaćanju ponude za izradu projekte dokumentacije u svrhu prijave projekata 
na Javni poziv „Unapređenje postojećih i širenje izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih 
urbanih aglomeracija/područja „ 

 
 
 

 


