
HRVATSKI CRVENI KRIŽ – 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA CRIKVENICA 

 
  

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG 
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA CRIKVENICA 

 
 

Sukladno članku 26. i 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva Crvenog križa 
Crikvenica, Odbor Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva Crvenog križa Crikvenica 
raspisuje  
  

NATJEČAJ  
  

za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva Crvenog 
križa Crikvenica   

na mandatno razdoblje od četiri godine.  
  
Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog 
društva Crvenog križa Crikvenica na mandatno razdoblje od četiri godine.  
  
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvijete:  
  
1. stručna sprema:  

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen 
specijalistički diplomski stručni studij.  

  
2. radno iskustvo:  

• tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi  
  
3. ostali uvjeti:  

• hrvatsko državljanstvo 
• vozačka dozvola 
• poznavanje rada na računalu 
• poznavanje jednog stranog jezika 

  
Za natječaj je potrebno priložiti:  

1. molbu,  
2. životopis 
3. preslik potvrde o završenom stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma),  
4. preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj 
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom radnom 
iskustvu  
5. motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog 
Crvenog križa-Gradskog društva Crvenog križa Crikvenica u četverogodišnjem 
mandatu 
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne 
iskaznice) 
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne 
starije od 6 mjeseci) 



8. izjava kandidata da je suglasan da se prije zasnivanja radnog odnosa, u 
primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena 
djela propisana čl. 3 Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa 
(kazna zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora ili djelomična uvjetna osuda za 
kazneno djelo) 
9. preslik važeće vozačke dozvole 
10. dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom 
predmetu Informatika ili preslik potvrde o položenom informatičkom tečaju) 
11. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslik svjedodžbe ili potvrda o 
položenom predmetu ili preslik potvrde o položenom tečaju) 
12. ukoliko se na natječaj javlja kandidat u reizboru, potrebno je dostaviti i izvješće 
o radu u proteklom mandatu 

  
Prijave se dostavljaju u Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenica, Trg 
Stjepana Radića 2, 51260 Crikvenica, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja/icu«.  
  
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  
  
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  
  
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni najkasnije 15 dana od dana 
donošenja odluke o odabiru kandidata.  
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