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Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima 

koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. 

Statuta Turističke zajednice grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 

21/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vrgorca o raspisivanju natječaja 

za direktora/icu Turističke zajednice grada Vrgorca (URBROJ 48-22-1 od 14. svibnja 2022. 

godine), Turističko vijeće Turističke zajednice grada Vrgorca dana 07. lipnja 2022. godine 

raspisuje 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

 
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Vrgorca 

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine 

 

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju 

ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama 

i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim 

uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi: 

 

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, 

2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju 

stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim 

poslovima u turizmu, 

3. znanje jednog stranog jezika, 

4. znanje rada na osobnom računalu, 

5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada 

Vrgorca, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem 

djeluje turistička zajednica, 

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od 

jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. 

 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati 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, 

sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog 

turizma (NN 52/19 i 42/20). 

 

 

 

 

 

mailto:info@tzvrgorac.hr
http://www.tzvrgorac.hr/


  

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VRGORCA 
Hrvatskih velikana 49 | 21276 Vrgorac  

OIB 90633352384 |IBAN HR65 24070001100568061 
+385 21 675 110 | 099 4 675 110 | info@tzvrgorac.hr | www.tzvrgorac.hr 

 

 

 

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj bit će smatrana samo osoba koja podnese pravodobnu i 

potpunu prijavu koja mora sadržavati: 

• ime i prezime kandidata/kinje, 

• OIB 

• adresu prebivališta ili boravišta, 

• broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte, 

• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, 

• specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu, 

potpis kandidata/kandidatkinje. 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti: 

1. životopis, 

2. presliku osobne iskaznice (s obje strane) ili domovnice, 

3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o 

stečenoj stručnoj spremi), 

4. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz 

kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca 

odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo 

u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo, 

5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Vrgorca 

vlastoručno potpisan, 

6. dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata 

škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog 

jezika i trajanje ili izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika, 

7. dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o 

položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i 

trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana Izjava da poznaje rad na 

računalu,  

8. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je 

kandidat položio ispit*, 

9. potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena 

pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera 

ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera 

traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20). 

 

*U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja 

ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit 

položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću 

stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj 

spremi. 
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Svi dokazi, odnosno prilozi prijavi mogu se podnijeti u neovjerenoj preslici, a po potrebi, od 

kandidata se može zatražiti i predočenje izvornika.  

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno 

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na 

muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese 

pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom 

smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz 

natječaja. 

 

Prijave s natječajnom dokumentacijom šalju se poštom (s naznakom: Ne otvarati – natječaj 

za izbor direktora) na adresu: Turistička zajednica grada Vrgorca, Hrvatskih velikana 

49, 21276 Vrgorac. 

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, a rok za 

podnošenje prijava je zaključno sa 15. lipnja 2022. godine. Prijave poslane nakon tog 

datuma neće se razmatrati. 

 

Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo kojeg čine svi članovi Turističkog vijeća 

Turističke zajednice grada Vrgorca nakon čega će Turističko vijeće donijeti Odluku od izboru 

kandidata i imenovati izabranog kandidata/kandidatkinju za direktora/icu Turističke zajednice 

grada Vrgorca na mandat od četiri (4) godine. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti 

obavješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

kandidata na sjednici Turističkog vijeća. 

 

Napomena: Sukladno odredbi članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promociji 

hrvatskog turizma (NN 52/2019 i 42/20):  

• direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog 

vijeća niti jedne turističke zajednice 

• direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i 

pružanje usluga u turizmu na području za koje je osnovana turistička zajednica 

• direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke 

zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na 

financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera 

sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta 

ili roditelja 

• direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog 

društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice. 

 
UR 77-22 
U Vrgorcu, 07. lipnja 2022. godine 

P R E D S J E D N I K  
        Mile Herceg, dip. ing. građ., v.r. 
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