
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE  SUTIVAN 

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  , 21403 SUTIVAN 

U Sutivanu, 11.01.2022 

Na temelju odredbe članka 21.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), članka 42.  točke 9.  Statuta Turističke zajednice općine Sutivan 
(“Službeni glasnik Općine Sutivan” broj 14/20) , sukladno Pravilniku o djelokrugu, organizaciji, načinu rada 
i unutarnjem ustrojstvu  Turističke zajednice  općine Sutivan, te temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima 
koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice (NN 13/2022), direktorica 
Turističke zajednice općine Sutivan raspisuje 

JAVNI POZIV  

za radno mjesto voditelja Turističko informativnog centra  Turističke zajednice općine Sutivan 

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 6 mjeseci) 

- početak rada  01.02.2023 

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19)  kandidati/kinje  

moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koji 

moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama ( “Narodne novine” broj 13/22) i to kako slijedi:  

1. Da ima završenu  najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna  

škola) 

2. Najmanje jedna godina radnog iskustva 

3. Znanje jednog stranog  jezika 

4. Znanje rada na osobnom računalu 

 

Voditelj Turističko informativnog centra  turističke zajednice mora imati i položen stručni ispit za rad u 

turističkoj zajednici. Kandidat/kinja  koji/a ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni 

ispit dužan/na ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. 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.  

Vlastoručno potpisana prijava na Natječaj mora sadržavati:  

- osobne podatke kandidata: ime i prezime, OIB, adresu, broj telefona/mobitela i adresu 

elektroničke pošte;  

- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,  

- specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu.  

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti sljedeće priloge:  



1. Životopis,  

2. Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),  

3. Elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz kojeg je razvidan 

mirovinski staž i stručna sprema,  

4. Dokaz o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje  godinu radnog 

iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme (preslik ugovora o 

radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.)  

5. Dokaz o stečenom znanju jednog stranog jezika (preslik svjedodžbe ili certifikata škole za 

strane jezike, ili preslika svjedodžbe, potvrde ili  uvjerenja iz kojeg se vidi da je ispit položen ili 

vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika),  

6. Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće 

obrazovne ustanove, iz kojeg se vidi da je ispit položen ili vlastoručno potpisana izjava da 

poznaje rad na računalu), 

 

Potpunom prijavom smatra se prijava sa svim podatcima i prilozima navedenim u cjelovitom tekstu 

Natječaja za izbor voditelja Turističko informativnog centra Turističke zajednice općine  Sutivan . 

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu , te ispunjava 

formalne uvjete natječaja. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz 

Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, bit će proveden intervju. 

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem 

elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi na 

intervju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.  

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će  director Turističke zajednice. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom 

„Natječaj za radno mjesto voditelja Turističko informativnog centra -ne otvaraj“, na adresu: Turistička 

zajednica općine  Sutivan,  Trg dr. Franje Tuđmana 1 , 21403 Sutivan.  

Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama 

Turističke zajednice općine  Sutivan. 

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu , te ispunjava 

formalne uvjete natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ( elektroničkom poštom) najkasnije 

u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.  

Direktor Turističkog ureda  

                                                                                                                Tončica Tonšić 


