
Javni natječaj za prijam jednog djelatnika/djelatnice na radnom mjestu – voditelj / 

voditeljica Turističko – informativnog centra Podbablje na određeno vrijeme 

 

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) te 

Statuta Turističke zajednice Imota  i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom 

uredu, direktor ureda Turističke zajednice Imota dana 5. ožujka 2021. godine raspisuje javni 

natječaj za prijam jednog djelatnika/djelatnice na radnom mjestu voditelja/voditeljice 

Turističko -  informativnog centra u  Podbablju na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s 

porodiljnog dopusta). 

 

Uvjeti 

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma („Narodne novine“ broj 52/19.), te članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje 

moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije 

i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17),  za radno mjesto 

djelatnika/djelatnice u Turističkog informativnom centru u  Podbablju kandidati moraju 

ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS) 

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustava u struci koja odgovara poslovima radnog 

mjesta na kojem je radnik zaposlen; 

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik; 

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne 

godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; 

5. da poznaje rad na osobnom račun. 

 

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. 

 

Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu: 

- životopis s zamolbom za posao 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice) 

- dokaz o stručnoj spremi 

- kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike 

- vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu 

- dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 

 

Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: 

 

Turistička zajednica Imota , Ante Starčevića  3, 21260 Imotski, s naznakom: „Prijava na javni 

natječaj za djelatnika / djelatnicu Turističkog informativnog centra u  Podbablju“  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 



 

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Imotski, 5.3.2021. 

Direktor ureda TZ Imota 

Luka Kolovrat 


