Udruga „Sindikat biciklista“, Ribnjak 3, Zagreb, OIB: 76572513398, info@sindikatbiciklista.hr

Na temelju članka 33. Statuta Udruge Sindikat biciklista, Skupština udruge, održana 21.
rujna 2015., donijela je

PRAVILNIK O ZAPOŠLJAVANJU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se način raspisivanja natječaja i postupak zapošljavanja u
Udruzi Sindikat biciklista (u nastavku Udruga).
Članak 2.
Redovni član Udruge može biti zaposlen u Udruzi te o tome potpisati ugovor o radu,
sukladno Zakonu o zapošljavanju.
Članak 3.
Član Predsjedništva Udruge može biti zaposlen u Udruzi te o tome potpisati ugovor o radu,
sukladno Zakonu o zapošljavanju.
Prilikom zapošljavanja člana Predsjedništva Udruge po prvi puta, Skupština Udruge je
dužna u roku od 6 mjeseci od zapošljavanja člana Predsjedništva Udruge na sjednici
Skupštine osnovati i izabrati Upravni odbor i Nadzorni odbor Udruge, definirati izvršna tijela
Udruge te izvršiti izmjene i dopune Statuta, sukladno Zakonu o udrugama.
UNUTARNJI NATJEČAJ
Članak 4.
U slučaju otvaranja radnog mjesta u Udruzi, Predsjedništvo Udruge raspisuje natječaj za
zapošljavanje među redovnim članovima Udruge.
Redovni članovi mogu se prijaviti na natječaj u roku kojeg propisuje Predsjedništvo Udruge
te prijavi moraju priložiti životopis i motivacijsko pismo i ostale dokumente propisane
natječajem.
Nakon isteka roka za prijavu, Predsjedništvo Skupštini daje mišljenje o kvalifikacijama
kandidata za radno mjesto, na temelju predanih dokumenata i razgovora s kandidatom/ima.
Skupština glasovanjem sukladno Statutu, donosi odluku o zapošljavanju.
VANJSKI NATJEČAJ
Članak 7.
Ako na unutarnji natječaj nije bilo prijavljenih kandidata ili Skupština nije izabrala kandidata
među prijavljenim kandidatima, Udruga raspisuje natječaj izvan redovnog članstva Udruge.
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Kandidati se mogu prijaviti za radno mjesto u roku kojeg propisuje Predsjedništvo Udruge
te u prijavi moraju priložiti životopis i motivacijsko pismo i ostale dokumente propisane
natječajem.
Nakon isteka roka za prijavu na natječaj, Predsjedništvo Skupštini daje mišljenje o
kvalifikacijama kandidata za radno mjesto, na temelju predanih dokumenata i razgovora s
kandidatom/ima.
Skupština glasovanjem sukladno Statutu donosi odluku o zapošljavanju.
Članak 8.
Nakon odluke Skupštine kojom je izabran kandidat, s njim se potpisuje ugovor o radu
sukladno Zakonu o zapošljavanju. Ukoliko Skupština nije izabrala kandidata, raspisuje se
novi unutarnji ili vanjski natječaj.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavljuje se na mrežnoj
stranici Udruge.

U Zagrebu, 21. rujna 2015.

Tena Šarić
Predsjednica Udruge Sindikat biciklista

