
7. SJEDNICE ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 02.09.2021. 

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa  
a. 6. elektronske sjednice Odbora 
b. redovne sjednice Skupštine GDCK Rijeka održane 16.06.2021. 

2. Izvješće o organiziran aktivnostima: 
a. u Tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja 2021. 
b. u mjesecu lipnju – srpnju - kolovozu 2021.g. 

3. Prijedlog radova u Domu Crvenog križa Rijeka: 
a. Sanacija ravnih krovova i terasa 
b. Promjena vanjske stolarije na 3. i 4. katu 
c. Instalacija klima uređaja na 3. i 4. katu 
d. Izvidi i popravak kotlovnice na 2. katu 
e. Elektro radovi u svrhu uštede električne energije 

4. Prijedlog visine najma prostorija Doma Crvenog križa Rijeka za smještaj radnika 
5. Prijedlog prijave na EU projekt „Solarni paneli“ 
6. Istek probnog roka Voditeljice  Odsjeka darivatelja krvi Željke Kinkela s danom 07.09.2021.  
7. Isplate zaposlenicima: 

a. temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o 
porezu na dohodak – prigodne nagrade zaposlenicima na plaći za mjesec srpanj  i kolovoz 2021.  

b. temeljem članka 18. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o 
porezu na dohodak – isplata solidarne pomoći u slučaju smrti supružnika i roditelja zaposlenika 

8. Posjeta Gradskom društvu Crvenog križa Nova Gradiška  
 
 
 
AD 1. 
Jednoglasno su usvojeni zapisnici sa: 

a. 6. elektronske sjednice Odbora 
b. redovne sjednice Skupštine GDCK Rijeka održane 16.06.2021. 

 
 
AD 2. 
Izvješće o organiziran aktivnostima: 

a) u Tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja 2021.  
b) u mjesecu lipnju – srpnju – kolovozu 2021.g. 

dostavljeno je uz poziv za sjednicu Odbora, primljeno je na znanje i prihvaćeno. 
 
AD 3. 
Doneseni su zaključci: 

- Prikupiti ponude radi provođenja radova u Domu Crvenog križa Rijeka za sanaciju ravnih krovova i 
terasa, promjene vanjske stolarije na 3. i 4. katu te instalacije klima uređaja na 3. i 4. katu, te je 
imenovana radna za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude. 

- Odobrava se popravaka kotlovnice na 2. katu Doma Crvenog križa Rijeka. 
- Odobrava se izvid i prikupljanje ponuda za elektro radove u Domu Crvenog križa Rijeka u svrhu uštede 

električne energije. 
 

AD 4. 
Donesena je odluka o pružanju usluga smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka. 
 
AD 5. 
Prihvaćene su informacije vezano za pripremu dokumentacije radi prijave EU projekta „Solarni paneli“ po 
kojem bi se uveliko uštedjelo na korištenju električne energije u Domu Crvenog križa Rijeka. 
 
 
 



AD 6. 
Donesena je odluka o zadovoljavanju probnog roka temeljem sklopljenog ugovora o radu na neodređeno 
vrijeme za obavljanje poslova Voditelja Odsjeka darivatelja krvi.  
 
AD 7. 
Primljeno je na znanje Izvješće o isplatama zaposlenicima temeljem članka 17. i 18. Pravilnika o plaćama, 
naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o porezu na dohodak. 
 
AD 8. 
Prihvaćen je prijedlog posjete Gradskom društvu Crvenog križa Nova Gradiška. 
 


