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Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 

52/19 i 42/20), članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim 

zajednicama (NN 13/2022), članka 40., stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće i Odluke 

Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Nedelišće od 29. kolovoza 2022., direktorica Turističke 

zajednice Općine Nedelišće raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/ICA u 

Turističkoj zajednici Općine Nedelišće 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog/rodiljnog 

dopusta, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. 

I. Opis poslova: 

- osmišljava i operativno provodi postupak kandidiranja projektnih prijedloga na nacionalne i 

međunarodne fondove, 

- osmišljava, organizira i provodi provedbu projekata u Zajednici,  

- kontrolira i ovjerava financijsku dokumentaciju vezanu za provedbu projekta, 

- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama, medijima i putničkim 

agencijama, 

- priprema, zajedno s predsjednikom i direktorom Turističkog ureda, sjednice Turističkog vijeća 

i Skupštine Zajednice, 

- priprema izvješća o napretku projekata i finalno izvješće, 

- kontaktira i koordinira rad sa projektnim partnerima, 

- obavlja organizacijsko-operativne poslove kod organizacije turističkim manifestacija i 

uvođenja novih turističkih proizvoda, 

- obavlja stručne i administrativne poslove Zajednice, 

- organizira prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na 

području Zajednice,  

- sudjeluje na sjednicama Zajednice, 

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora, odnosno predsjednika Zajednice. 
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II. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

(NN 52/19 i 42/20) i članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u 

turističkim zajednicama (NN 13/22), kandidat za stručnog/u suradnika/icu Turističke zajednice Općine 

Nedelišće (u daljnjem tekstu: TZO Nedelišće) mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna 

škola), 

2. najmanje jedna godina radnog iskustva, 

3. znanje jednoga stranog jezika, 

4. znanje rada na osobnom računalu. 

 

Sukladno odredbama čl. 23., st. 1., 6. i 7. Zakona, radnici na stručnim poslovima turističke zajednice 

moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (st. 1.), ali na natječaj se može javiti i biti 

imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da ga 

položi u roku od godine od dana stupanja na rad (st. 6.), jer mu u protivnom prestaje radni odnos, po 

isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita (st. 7.). Sukladno odredbi čl. 23. st. 5. Zakona, 

položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 

godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. 

 

III. Prijava na natječaj mora sadržavati: 

1. Ime i prezime kandidata/kinje, 

2. Adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte (ukoliko ista 

postoji), 

3. Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, 

4. Specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu, 

5. Vlastoručni potpis kandidata/kinje. 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti: 

1. životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz 

javnog natječaja, vlastoručno potpisan, 

2. preslika osobne iskaznice,  

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja određenim ovim natječajem (preslika 

svjedodžbe/diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi), 



4. dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva - elektronički 

zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan 

mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću 

ispravu (preslika ugovora o radu, rješenje i sl.) iz koje je vidljivo je stručna sprema, na kojim 

poslovima i u kojem trajanju, 

5. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, 

certifikata, svjedodžba ili indeksa, vlastoručno potpisana izjava i sl.), 

6. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, 

certifikata, svjedodžba ili indeksa, vlastoručno potpisana izjava i sl.), 

7. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko kandidat 

ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije 

dužan polagati sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

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

8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 

mjeseci), 

 

NAPOMENE: 

• Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke 

o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, 

kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja. 

• U skladu s odredbom čl. 24., st. 1. Zakona, zaposleni u turističkoj zajednici ne mogu biti 

predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice. 

 

IV.  Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu i u svrhu 

provedbe javnog natječaja obrađuju 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). 

• 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. 

 

V. Natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja Turističkog vijeća TZO Nedelišće prikupit će 

prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost, te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete 

propisane ovim natječajem. 



• Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i 

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

smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno 

odredbama ovog natječaja. 

• Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će 

podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. 

• Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na Natječaj ili ne 

ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

• Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja moći će pristupiti razgovoru putem kojeg će se vršiti 

provjera znanja i sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati će biti 

naknadno obaviješteni telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana 

prije održavanja razgovora. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao 

prijavu na natječaj.  

TZO Nedelišće zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog 

obrazloženja. 

 

VI. Rok za podnošenje prijava, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, je najkasnije 10. rujan 

2022. godine bez obzira na način dostave. 

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili osobnom dostavom, 

u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

„Ne otvaraj - natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica“ na adresu: 

Turistička zajednica Općine Nedelišće 

Ured TZO Nedelišće 

Maršala Tita 60 

40305 Nedelišće 

ili 

mailom na: tz@tz-nedelisce.hr 

 

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonom u roku 

od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata. 

 

U Nedelišću, 1. rujna 2022. godine 

                                                                                               Direktorica TZO Nedelišće 

Anita Novak, v.r. 


