TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA
Obala Vladimira Nazora bb - 22211 Vodice
OIB: 75072235859
tel: +385 (0)22 443 888 www.vodice.hr info@vodice.hr

Na temelju čl.18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), čl.
23. i čl. 39. Statuta Turističke zajednice grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica 5/20) te Odluke Turističkog
vijeća Turističke zajednice grada Vodica o raspisivanju natječaja za direktora/icu od 23.02.2022., Turističko
vijeće Turističke zajednice grada Vodica raspisuje
NATJEČAJ
za izbor direktora/ice Turističke zajednice grada Vodica
na mandatno razdoblje od 4 godine
broj izvršitelja – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme
Sukladno čl. 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) i čl.
3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22),
kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:
1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne
spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u
turizmu;
3. znanje jednog stranog jezika;
4. znanje rada na osobnom računalu;
5. prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada
turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem
djeluje turistička zajednica;
6. kandidat mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije
izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok
ta mjera traje.
Direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Iznimno, stručni ispit
ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću
stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. Osoba koja u
trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava sve ostale uvjete, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od
jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
Prijava na natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail
adresu i popis priloga.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 životopis;
 dokaz o završenom najmanje stručnom studiju ili preddiplomskom sveučilišnom studiju;
 dokaz o najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne
spreme ili dokaz o najmanje 1 godini radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (potvrda
poslodavca ili druga isprava iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno
iskustvo na rukovodećim poslovima);
 dokaz o znanju jednog stranog jezika – svjedodžba, potvrda ili drugi dokument o položenom tečaju
stranog jezika, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili
vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 dokaz o znanju rada na računalu – svjedodžba, potvrda ili drugi dokument o položenom tečaju
informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili
vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu;





svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških
dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica;
uvjerenje ili potvrda da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije
izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarsva, dok ta
mjera traje;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko kandidat ima položen
ispit) ili vlastoručno potpisana izjava da ga nije dužan/na polagati (ukoliko kandidat ispunjava uvjete iz
čl.23. Zakona o turističkim zajednicama i promicaniju hrvatskog turizma).

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i
ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i
priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici. S kandidatima koji
ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju na kojem će kandidati predočiti izvornike isprava
dostavljenih uz prijavu.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu
provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom na
adresu:
Turistička zajednica grada Vodica
Turističko vijeće
„Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“
Obala Vladimira Nazora bb
22211 Vodice
ili elektroničkom poštom na info@vodice.hr
Rok za dostavu prijava: Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama
TZ grada Vodica.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana
donošenja odluke o izboru direktora/ice Turističke zajednice grada Vodica.
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Vodica zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom
natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće TZ grada Vodica
Predsjednik
Ante Cukrov, v.r

