
 
ŽENSKI ĐAČKI DOM 
SPLIT 
Ćiril-Metodova 26 
 
KLASA: 602-03/19-01/01/1 
URBROJ: 2181-188-19-188/1 
Split,  29. travnja 2019.                                                               
 

O B A V I J E S T 
za oglasnu ploču i web stranicu Doma 

 
ŽENSKI ĐAČKI DOM 

 SPLIT 
Ćiril-Metoda 26 

objavljuje 
                                               N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta 
 
 

TAJNIK/CA DOMA  
 
– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme   
   u punom radnom vremenu  (40 sati tjedno), upražnjeni poslovi 
 
 
Uvjeti: 

- Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog 
odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete 
propisane  člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 
86/12.,126/12.,94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.), uvjete propisane Pravilnikom o 
djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji 
se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN br. 2/2011.) te Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Ženskom đačkom domu (Klasa: 003-05/19-
01/01, Urbroj: 2181-188-19-134). 
 

Potrebno je: 
a)  završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski 

stručni studij javne uprave; 
b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi 

osoba iz točke a); 
c) najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i 

struke; 
d) poznavanje rada na računalu 



 
 
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta 
natječaja: 
 

- životopis; 
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, odnosno završenoj odgovarajućoj 

razini i vrsti obrazovanja (preslika diplome); 
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice); 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 

odnosno da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u 
smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne 
starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog natječaja) 

- potvrdu ili elektronički zapis o radno – pravnom statusu iz evidencije HZMO, ne 
stariju od mjesec dana; 

- dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba)  
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim 
propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o 
ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.  
Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj 
dostave dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona.  Potrebno je priložiti i dokaz o 
načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.  
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja 
na sljedećoj poveznici: 
 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-
zaposljavanju/403  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Pop
is%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1lj
avanju.pdf  
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o 
ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69./17.)  
 
 
Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 
 
Urednom prijavom na natječaj smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve 
podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravodobne prijave 
neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu 
prijave. 
 



Dom zadržava pravo pozvati kandidata/kandidatkinju koji zadovoljavaju formalne uvjete 
natječaja na razgovor. 
 
 
Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje su suglasni da Ženski đački dom Split može 
prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe 
natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta 
i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ 
(Opća uredba o zaštiti podatka) i odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti 
osobnih podataka („NN“ br. 42/18.) 
 
 
Pisanu prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti (neposredno ili 
poštom) na adresu: Ženski đački dom Split, Ćiril-Metoda 26, 21000 Split, s naznakom 
„Za natječaj – tajnik/ca Doma. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem. 
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti gore navedenu 
dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 
 
                                                                                                       Ravnateljica Doma:   

 
                                                                                                 Ljiljana Buljubašić, prof. 

 
 
Natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Doma te na mrežnoj stranici 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split dana 29. travnja 2019. 
godine, ističe zaključno s danom  7. svibnja  2019. godine. 
 
 


