
 
 

Upravno vijeće Javne ustanove za šport i tjelesnu kulturu „Dom športova Vrgorac“  iz 
Vrgorca, r a s p i s u j e  
 

N A T J E Č A J 
za imenovanje ravnatelja 

Javne ustanove za šport i tjelesnu kulturu 
 „Dom športova Vrgorac“ 

 
 

1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za šport i tjelesnu 
kulturu „Dom športova Vrgorac“ u Vrgorcu na mandatno razdoblje od 4 godine. 
 

2. Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvijete:  
 ima visoku stručnu spremu, te, 
 ima najmanje dvije godine radnog staža. 

 
3. Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti: 

 dokaz o stručnoj spremi, 
 dokaz o radnom stažu, 
 presliku osobne iskaznice, 
 potvrdu da se ne vodi kazneni postupak - u izvorniku ili ovjerenoj preslici 

(potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci od objave natječaja), 
 životopis s opisom dosadašnjeg rada. 

 
4. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 15 dana od dana objave 

natječaja na adresu: Dom športova Vrgorac, Matice hrvatske 11., 21276 Vrgorac, s 
naznakom „Za natječaj – ne otvaraj“. 
 

5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 

6. Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana 
isteka roka za podnošenje prijava.  
 

7. Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 
Osoba koja ima pravo prednosti prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužna je u prijavi na natječaj 
pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima. 
Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za 
ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na natječaj priložiti: 

 sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  
 rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je 

vidljivo spomenuto pravo,  
 dokaz da je nezaposlena. 

 
 
Natječaj objavljen 14. rujna 2015. 


