
 
SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA 

Trg 138. brigade HV br. 4, 51300 Delnice 

sz.delnice@gmail.com 

 

 

Na temelju članka 62. stavka 6. Statuta SZ GD od 27.12.2013. godine, IO SZ GD  

objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 
 

ZA IZBOR TAJNIKA SPORTSKE ZAJEDNICA GRADA DELNICA 
 

I. 

Sukladno članku 65. Statuta SZ GD tajnik SZ GD (u daljnjem tekstu: tajnik) obavlja 

sljedeće poslove: 

1) organizira upravljačko-organizacijske poslove; 

2) skrbi i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Zajednice; 

3) skrbi o zakonitosti rada i ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi 

načinpreuzetih obveza Zajednice; 

4) zajedno s predsjednikom, naredbodavac je za izvršenje financijskog plana 

Zajednice; 

5) pomaže u radu predsjedniku Zajednice i predsjednicima drugih tijela; 

6) odgovoran je za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora idrugih 

tijela; 

7) skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i 

drugih tijela; 

8) skrbi o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja; 

9) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, 

Izvršnog odbora ili predsjednika. 

Sukladno čl. 62.–69. Statuta SZ GD: 

Prava, obveze i odgovornosti tajnika uređuju se posebnim aktom IO. 

Tajnik obavlja poslove volonterski uz određenu naknadu definiranu posebnim 

propisom. 

IO za tajnika može izabrati osobu koja ispunjava uvjete natječaja. 

Mandat tajnika traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana. 

Tajnik može biti razriješen dužnosti na vlastiti pismeni zahtjev, kao i uz ostale uvjete 

propisane Statutom SZ GD. 

 

II. 

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati slijedeća znanja i vještine: 

-minimalno završen sveučilišni ili stručni preddiplomski četverogodišnji studij (VSS), 

-iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima i poznavanje načina funkcioniranja 

sustava u sportu s naglaskom na organizacijske i radne sposobnosti za obavljanje poslova 

tajnika (vođenje dokumentacije, provedba natječaja za sufinanciranje sportskih udruga, 

kontrola izvješća sportskih klubova i priprema izvješća o utrošenim sredstvima, vođenje 

zapisnika i priprema Odluka za tijela Udruge i dr.), 

-poznavanje rada na računalu, 

-hrvatsko državljanstvo, 

-vozačka dozvola B kategorije. 



 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

-životopis, 

-pisani osvrt na viđenje radnog mjesta Tajnika zajedno sa prijedlogom 

četverogodišnjeg programa rada Zajednice sukladno djelokrugu poslova Zajednice, a sve u 

cilju ostvarivanja strateških ciljeva delničkog sporta u narednom razdoblju, 

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice), 

-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika potvrde ili diplome), 

-dokaz o iskustvu u radu na istim ili sličnim poslovima i poznavanju načina 

funkcioniranja sustava u sportu s naglaskom na organizacijske i radne sposobnosti za 

obavljanje poslova tajnika (pismena i od sportske udruge ovjerena izjava), 

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak 

(ne starije od tri mjeseca), 

-dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, uvjerenje ili vlastoručno potpisana 

izjava), 

-preslika vozačke dozvole. 

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za 

izabranog kandidata izvršit će se prije zaključivanja ugovora o djelu. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

III. 

           Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjava 

propisane uvjete obavit će se intervju. Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima 

Natječaja u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.    

                                                                                                                                                       

                                                                                           

IV. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Urednom prijavom smatra se 

prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. 

 

V. 

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se osobno u pisarnicu ili 

poštom na adresu: 

 

Sportska zajednica Grada Delnica 

Trg 138. brigade HV 4, soba 17 

51300 Delnice 

S naznakom: Natječaj za tajnika 

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno zaključno do petka 

8.3.2019. godine. 

 

Svi upiti vezani za Natječaj postavljaju se isključivo na e-mail sz.delnice@gmail.com . 

 

VI. 

               Natječaj je objavljen na web stranici Grada Delnica u kutku SZ GD, na Radiju 

Gorski kotar, te poslan svim članicama SZ GD mail-om.  

 

  

 

Predsjednik SZ GD: Dragan Naglić 

mailto:sz.delnice@gmail.com

