
 

 

 

Temeljem članaka 49. i 50. Statuta Samoborskog športskog saveza i Odluke Izvršnog odbora od 
19. srpnja 2021. godine, Izvršni odbor SAMOBORSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA, A. Hebranga 
26a, Samobor, raspisuje dana 06. kolovoza 2021. 
 

N A T J E Č A J 
za izbor tajnika 

Samoborskog športskog saveza 
 
Uvjeti: 
- sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene struke ili magistar društvene struke (po ranijim 
propisima viša ili visoka stručna sprema) 
- pet godina radnog iskustva u struci 
- poznavanje rada na računalu (informatička pismenost) 
- poznavanje osnova financijskog poslovanja i rada udruga 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
- dokazani rezultati u sportskom djelovanju kao sportaša i sportskog dužosnika 
 
Tajnik se izabire na vrijeme od četiri godine. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. 
 
Uz prijavu na natječaj, natjecatelji su dužni priložiti: 

- životopis 
- presliku diplome 
- presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj 

spremi, zaposlenju i stažu - za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 01. srpnja 2013.) 
ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO nakon 01. srpnja 2013) 

- uvjerenje da protiv natjecatelja nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) 
- pisani program svog rada i osnove razvoja djelatnosti Samoborskog športskog saveza za 

mandatno razdoblje 2021. - 2025. 
 

Prijave na natječaj, zajedno sa prilozima, natjecatelji su dužni dostaviti u zatvorenim kuvertama u 
roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: SAMOBORSKI ŠPORTSKI SAVEZ - TAJNIŠTVO, 
A. Hebranga 26a, Samobor, s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA IZBOR TAJNIKA SAMOBORSKOG 
ŠPORSTKOG SAVEZA". 
 
Na službenoj Internet stranici Samoborskog športskog saveza www.samobor.hr/sportski-savez 
objavljeni  su Statut i drugi opći akti Saveza. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. 
 
Postojeći mandat tajnika Samoborskog športskog saveza traje do 10. 11. 2021. godine i o 
rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošnja odluke 
Izvršnog odbora. 
 

http://www.samobor.hr/sportski-savez

