
Upravno vijeće 
Javne ustanove ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK 

DUBROVNIK 
 
temeljem članka 38. stavka 1. i članka 40 i 41. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), te članaka 24., 25. i 26. Statuta 
Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje 

 
RAVNATELJA-ICE Javne ustanove "Športski objekti Dubrovnik" 

 
Ravnatelj-ica se imenuje na razdoblje od 4 godine.  
 
Pristupnici, pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, moraju ispunjavati i sljedeće 
posebne uvjete: 
- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

odnosno prema ranijim propisima stečena visoka stručna sprema  
- pet godina radnoga iskustva. 

 
Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti: 
- Životopis, 
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika domovnice, osobne 

iskaznice ili putovnice), 
- Dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda 

za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 

- Diplomu o završenom školovanju (ovjerena preslika), 
- Izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne 

starije od 6 mjeseci). 
 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri 
zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim 
uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u 
prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o 
statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo. 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 
121/17.) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi 
potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na 
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 03. 
veljače 2020. do 24:00 sata. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana 
isteka roka za podnošenje prijava. 
Prijave za natječaj, s naznakom: "Prijava na natječaj za ravnatelja", podnose se u 
zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:  

Javna ustanova "Športski objekti Dubrovnik" 
Liechtensteinov put 10 

20000 Dubrovnik 
 
U Dubrovniku, 24. siječnja 2020.g.    

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

