Uredski broj: 2022/3
Podgora, 29. ožujka 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA/DIREKTORICE
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PODGORA
Temeljem odredbi članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma(NN 52/19 i 42/20), članaka 1. i 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju
ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke
zajednice općine Podgora (Glasnik, službeno glasilo Općine Podgora br. 22/2020) i Odluke
Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Podgora od 14. veljače 2022. raspisuje se
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice
općine Podgora
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme od 4 godine
I. Za direktora/direktoricu može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta Zakona o radu (NN
93/2014, 127/2017 i 98/2019), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete propisane člankom 3.
Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN
13/22) a odnosi se na obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice
koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje:
1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
2. da ima 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.
Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, 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.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
životopis,
presliku osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrdu visokoškolske ustanove o stečenoj
stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),
vlastiti prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju
strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda, odnosno, vlastita
potpisana izjava o aktivnom znanju jednog ili više svjetskih jezika,
ukoliko je kandidat položio stručni ispit, dužan je dostaviti presliku uvjerenja o položenom
stručnom ispitu za rad u turističkom uredu,
ukoliko kandidat nije položio stručni ispit, dužan je dostaviti vlastitu potpisanu izjavu kako,
u slučaju njegova izbora na natječaju, preuzima obvezu položiti predmetni ispit, na način i u
rokovima propisanima Zakonom i Pravilnikom, odnosno, drugim odgovarajućim prisilnim
propisima
potvrda ili vlastita potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,
izvadak iz kaznene evidencije, odnosno, potvrda o nekažnjavanju, ne starija od 3 mjeseca,
iz koje će biti razvidno 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 52/2019 i 42/20).
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.

Rok za podnošenje prijava je 15 dan od dana objave Natječaja
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu:

Turistička zajednica općine Podgora
Turističko vijeće
A.K. Miošića 2
21327 – P O D G O R A
S naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“
Prijava mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata,
- adresu, broj telefona / mobitela i e-mail adresu kandidata,
- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
- specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te
- potpis kandidata.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se
razmatrati.
Obavijest o natječaju biti će objavljena na službenoj Internet stranici Turističke zajednice općine
Podgora www.tz-podgora.hr
Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlana Komisija za provedbu
Natječaja koju imenuje Turističko vijeće općine Podgora.
Komisija će nakon provedenog postupka dostaviti listu kandidata Turističkom vijeću.
Izbor i imenovanje direktora / direktorice Turističke zajednice općine Podgora izvršiti će Turističko
vijeće općine Podgora.
O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku
od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata / kandidatkinje na sjednici Turističkog
vijeća.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Podgora zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora /
direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez prethodnog obrazloženja.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i
svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU)
2016/679.

Turističko vijeće
Turističke zajednice Općine Podgora

Oglašeno/dostavljeno:
- Makarska kronika, oglasi
- objava na Internet stranici TZO Podgora
- pismohrana, ovdje

