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Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama
i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o
posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne
novine“ broj: 13/22), članka 23. stavka 1. podstavka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Draž
(„Službeni glasnik„ Općine Draž, broj: 11/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice
Općine Draž od 27. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Draž
raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Draž
-

1 izvršitelj (m/ž) na vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu
I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17 i 98/19)
kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Draž (u daljnjem tekstu:
kandidat), sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“ broj: 52/19 i 42/20) mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete
propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u
turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj: 13/22; u daljnjem tekstu Pravilnik):
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. ovog članka ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim
poslovima u turizmu
3. znanje jednog stranog jezika
4. znanje rada na osobnom računalu
II.
Uz dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na Javni
natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice,
izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička
zajednica.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj: 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u Javnom
natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske
osobe.
Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(„Narodne novine“ broj: 52/19 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,
sukladno posebnom propisu, 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 te turističke zajednice.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom
obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja
sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
III.
Direktor Turističke zajednice osim uvjeta iz članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje
moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN br. 13/22.), 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,
sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji
hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19, 42/20.)
IV.
Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u
daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19 i 42/20.)
Kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je
položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona
o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19 i
42/20.)
Iznimno, u skladu a člankom 23. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19 i 42/20.) 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.
V.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja. Prijave moraju pristići
najkasnije do 07. lipnja 2022. godine do 15:00 h neovisno o načinu dostave.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu: Turistička
zajednice Općine Draž, Braće Radića 58, 31305 Draž, uz naznaku “NATJEČAJ ZA
IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – NE OTVARATI”
Prijava na natječaj mora sadržavati.
-

ime i prezime kandidata
adresu
broj telefona/mobitela i adresu elektronske pošte
naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
potpis kandidata
VI.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
-

-

-

-

-

dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske
ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na
poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnog
iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (preslika radne knjižice ili Elektronički
zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi
odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg
je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te
vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,
prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju
strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica
i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada
(https://mint.gov.hr/),
dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za
strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i
trajanje) ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
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 o znanju rada na
osobnom računalu,
preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko
ima položen ispit),
životopis
presliku osobne iskaznice ili domovnice

Radnim iskustvom u struci/na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno
na poslovima odgovarajuće stručne spreme, odnosno struke, ostvareno nakon stjecanja te
iste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona
o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) da dostave
dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak
1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19, 84/21) da dostave sve potrebne dokaze iz članka
103. stavak 1,. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“
broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na članak 9. istog zakona te uz dokaz
o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa
invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba
s invaliditetom, kao i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
VII.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne
i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima
prijavljenim na natječaj.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili
ovjerena preslika. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu
status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju.
Sve eventualne dopune natječajne dokumentacije moraju se dostaviti na identičan način
kako je propisano za prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, i to u natječajnom
roku.
Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za
provedbu natječaja koje imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Draž. S
kandidatima prijavljenim na Javni natječaj čije su prijave potpune, pravovremene i
udovoljavaju svim uvjetima Javnog natječaja, obavit će se intervju, o čemu će prethodno
biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi. Ako kandidat ne pristupi
intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.
Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću Turističke
zajednice Općine Draž u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.
VIII.
Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za
direktora turističke zajednice na mandat od četiri godine. S izabranim kandidatom
zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine (vrijeme trajanja mandata).

IX.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u
roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog
vijeća Turističke zajednice Općine Draž.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Draž zadržava pravo ne izvršiti izbor
direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
Natječajnu dokumentaciju, odnosno podatke o kandidatima, čuvat će šest mjeseci od
završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka.
Nakon isteka naznačenog roka čuvanja, dokumentacija će se uništiti, s tim da svaki kandidat
po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.
X.
Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Draž
(https://www.tz-draz.hr/).

Turističko vijeće
Turističke zajednice Općine Draž

U Dražu, 30. svibnja 2022.

