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Ivanec, 23.12.2021. 

ZAPISNIK 8. SJEDNICE ODBORA 

 GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA IVANEC 

 

 Sjednica je održana u četvrtak, 23. 12. 2021. godine u prostorijama GDCK Ivanec s 

početkom u 18,00 sati. 

Sjednici su bili prisutni: Zlatko Barbir – predsjednik GDCK Ivanec, Stjepan Cerjan, 

Stjepan Kukec, Jasenka Friščić, Ljiljana Vuglač, Vjekoslav Žirovec, Stjepan Kukec i Damir Majhen 

 

Zapisničar : Mladen Jagarinec 

Predsjednik GDCK Ivanec g. Zlatko Barbir utvrđuje da su prisutni svi članovi Odbora 

GDCK Ivanec te je time zadovoljen kvorum potreban za donošenje odluka na sjednici. 

 

Predsjednik GDCK Ivanec g. Zlatko Barbir predlaže slijedeći : 

 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje dnevnog reda  

2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 30.11.2021. 

3. Raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice GDCK 

Ivanec 

4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za 

ravnatelja/ravnateljicu GDCK Ivanec sukladno čl.6. Pravilnika o ravnateljima Društva 

HCK 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  
 
Ad.2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 30.11.2021.  

Na zapisnik nema primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

 



Ad3. Raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice GDCK 

Ivanec 

Predsjednik, Zlatko Barbir, informira Odbor o potrebi raspisivanja javnog natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ravnateljice GDCK Ivanec obzirom sadašnjoj ravnateljici mandat istječe 

s 23. lipnja 2022.godine. Kako je radno mjesto ravnatelja u Crvenom križu na mandatno 

razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja, potrebno je donijeti odluku o 

raspisivanju i provođenju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice GDCK 

Ivanec (Statut čl.30.st.2. i čl.5.st. 3. Pravilnika o ravnateljima društava HCK) Za imenovanje 

ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora HCK.  

Uz Statut, pravni akti koji uređuju radno mjesto ravnatelja jesu: Pravilnik o sistematizaciji 

poslova i radnih zadataka Stručne službe GDCK Ivanec i Izmjene i dopune istog, te Pravilnik o 

ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa iz 12/2020. godine.  

Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stručne službe GDCK Ivanec, zadnjim 

Izmjenama i dopunama usklađen je s Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog 

križa iz 12/2020., u potpunosti. 

Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa jasno propisuje koji se sve dokazi o 

ispunjavanju uvjeta natječaja moraju priložiti od strane kandidata koji se prijavljuju. Obzirom 

na opširnu dokumentaciju, na obrasce koje je potrebno priložiti biti će naveden link gdje se 

mogu preuzeti. Također, propisana je dokumentacija koju mora dostaviti osoba koja već 

obnaša dužnost ravnatelja.  

Pozivam prisutne članove Odbora na sastavljanje pozitivne ocjene obnašanja dužnosti 

sadašnje ravnateljice na propisanom obrascu P-1 za tekući mandat 2018.-2022. Ista će biti 

sastavni dio ovog zapisnika i dostavlja se ravnateljici GDCK Ivanec, a osoba koja obnaša 

dužnost ravnatelja, Pozitivnu ocjenu dužna je priložiti kao natječajnu dokumentaciju.  

Prijedlog predsjednika Zlatka Barbira jest, obzirom je potrebno priložiti Izvješće o radu 

ravnatelja za sve četiri godine mandata, a u ocjeni obnašanja dužnosti ravnatelja također je 

potrebno navesti brojne podatke za sve četiri godine mandata, a izrada Izvješća o radu kreće 

u siječnju 2022., natječaj objaviti sredinom ili prema kraju siječnja 2022., najkasnije 30 dana 

od donošenje ove odluke o raspisivanju. 

Predsjednik Barbir, navodi kako je zajedno s administrativno-računovodstvenom referenticom 

Sanjom Pajtak dogovorio izradu odnosno popunjavanje točaka I., II i III obrasca P-1. 

Obrazloženje na istoimenom obrascu, sastaviti će svi članovi Odbora. Obrazac potpisuje 

predsjednik Društva. 

Predsjednik GDCK Ivanec na ovoj sjednici predlaže i sastavlja obrazloženje uz potreban P-1 

obrazac, te istog čita na sjednici Odbora. Obrazloženje se nalazi u privitku. Isto će se dostaviti 

na obrascu P-1. 

Članovi Odbora slažu se s predloženim. 

JEDNOGLASNO SE DONOSI ODLUKA: 



1. Donosi se odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice GDCK Ivanec na mandatno razdoblje od četiri godine. Teksta javnog 

natječaja objaviti će se u Narodnim novinama (stručne poslove vezano na isto obaviti će 

zamjenik ravnateljice), na web stranicama HCK i GDCK Ivanec. Raspisivanje natječaja određuje 

se u roku 30 dana od dana donošenja ove odluke. 

2. Tekst javnog natječaja sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ad4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za 

ravnatelja/ravnateljicu GDCK Ivanec sukladno čl.6. Pravilnika o ravnateljima društava HCK 

 
Predsjednik GDCK Ivanec, Zlatko Barbir navodi da postoji mogućnost imenovanja Povjerenstva 

za izbor ravnatelja koje u ime odbora provodi natječaj. Broj članova Povjerenstva, načina 

glasovanja i donošenja odluka određuje Odbor, a Povjerenstvo mora brojati najmanje 3 člana.  

Predlaže da se u Odluci o raspisivanju i provođenju javnog natječaja utvrdi imenovanje 

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za ravnatelja GDCKI.  

Potpredsjednik GDCKI za članove Povjerenstva predlaže: Zlatko Barbir za predsjednika, 

Stjepan Cerjan, Jasenka Friščić, Ljiljana Vuglač i Josipa Krtanjek za članove. 

Predsjednik Barbir navodi dalje; da će se o svemu sastaviti zapisnik, utvrditi rang lista 

kandidata, kandidate pozvati na razgovor, i sve dostaviti Odboru GDCK Ivanec. Odbor glasa i 

donosi odluku o izboru ravnatelja, koja se dostavlja u Hrvatski Crveni križ, koji daje prethodnu 

suglasnost na odluku o izboru ravnatelja.  

Jednoglasno se donosi odluka: 

1. Odlukom o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za ravnatelja GDCK Ivanec, imenuje 

se Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za ravnatelja GDCK Ivanec u sastavu:  

Zlatko Barbir – predsjednik 
Stjepan Cerjan – član 
Jasenka Friščić – član  
Ljiljana Vuglač – član 
Josipa Krtanjek - član 
 
2. Povjerenstvo sastavlja zapisnik o provedenom postupku javnog natječaja i predlaže Odboru 

GDCK Ivanec kandidata za ravnatelja.  

 

Sjednica je završila u 19,10 sati. 

Zapisničar: Mladen Jagarinec 

Predsjednik GDCK Ivanec; 

Zlatko Barbir 

 


