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U Zagrebu 13. veljače 2018. godine  
 
Na temelju odluke Upravnog odbora HSPS-a Klasa 02-01/18-07, Urudžbeni broj 02-98-18-07 od dana 12. veljače 2018. 
godine, Hrvatski sportski plesni savez raspisuje interni  
 

N A T J E Č A J 
za prijem u radni odnos 

 
I. 

Radno mjesto: Glavni tajnik Hrvatskog sportskog plesnog saveza (opis poslova radnog mjesta utvrđen je Statutom HSPS-a te 
je isti dostupan na službenoj stranici Saveza www.hsps.hr) 
 
Zasnivanje radnog odnosa: na neodređeno vrijeme, a imenuje se na razdoblje od četiri (4) godine na navedeno rado mjesto.  
Broj izvršitelja: 1 

II. 
Uvjeti: 
1. Stručna sprema: SSS ili VŠS ili VSS  
2. Minimalno tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u djelatnosti sporta 
3. Poznavanje sustava u okviru djelatnosti sportskog plesa 
4. Posjedovanje organizacijske sposobnosti te znanja u upravljanja sportskim organizacijama 
5. Poznavanje rada na računalu 
6. Znanje engleskog jezika 
 

Za utvrđivanje uvjeta iz točke II. podtočke 3., 4., 5. i 6. provesti će se intervju s kandidatima. 
 
Na Natječaj za prijem u radni odnos mogu se ravnopravno prijaviti osoba oba spola. 
 

III. 
Za sve prijavljene kandidate na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se usmeni intervju. Obavijest o datumu i 
vremenu provedbe intervjua dostaviti će se kandidatima putem elektronske pošte najmanje 3 dana prije održavanja provjere. 
Ako kandidat ne pristupi intervju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj. 
 

IV. 
Uz prijavu je potrebno priložiti: 

 životopis, 
 presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva,  
 presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, 
 potvrdu o radnom stažu (HZMO) ili izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, 
 uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, 
 vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu. 

 
V. 

Nepotpune prijave i one koje formalno ne ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja te prijave pristigle izvan roka za dostavu 
prijave iz točke V. ovog Natječaja neće se razmatrati. 
 
Podnošenjem prijave na Natječaj kandidat pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Natječaja sukladno 
Zakonu o zaštiti osobnih podataka.  
 
Prijavu na natječaj dostaviti do 1. ožujka 2018. godine, a može biti poslana poštanskim putem preporučeno na adresu:  
Hrvatski sportski plesni savez  
„NATJEČAJ ZA IZBOR GLAVNOG TAJNIKA HSPS-a“  
Ulica Fra Grge Martića 67/III 
HR-10000 Zagreb  
 
ili putem elektroničke pošte na adresu:  tajnik@hsps.hr  i predsjednik@hsps.hr . 
 
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
Savez pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj, o čemu će kandidati biti obaviješteni 
objavom na službenoj  stranici Saveza, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 
 
U Zagrebu, dana 13.02. 2018. godine 
 

 
Božidar Čavala 
Predsjednik HSPS-a 
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