
Na temelju članka 18. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice grada Splita 
(Službeni glasnik Grada Splita br. 18/20), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
Turističke zajednice grada Splita, od 11.5.2021. i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada 
Splita donesenoj na XII. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2022. godine Turističko vijeće Turističke 
zajednice grada Splita raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Splita 

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandat od 4 godine s punim radnim vremenom 
 
 
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete 
definirane člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim 
zajednicama (NN 13/22): 

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

2. najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne 
spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima 
u turizmu, 

3. znanje jednoga stranog jezika, 

4. znanje rada na osobnom računalu 

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, kandidat uz prijavu prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg 
programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na 
područje na kojem djeluje turistička zajednica. 

Direktor turističke zajednice, mora imati i položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako 
nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. 

Iznimno, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj 
zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i namanje pet godina radnog staža na poslovima u 
turizmu u toj stručnoj spremi. 

Kandidat 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. 
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 biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge 
pravne osobe koja je član te turističke zajednice. 
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti: 

− životopis; 

− dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice odnosno domovnice); 

− dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome); 

− elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; 

− dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u turizmu (dokaz o obavljanju poslova na 

rukovodećem radnom mjestu – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda 

poslodavca da je obavljao takve poslove); 

− prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice; 

− dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja ili 



certifikata ovlaštene ustanove, preslika indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na 

osobnom računalu ); 

− dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja ili certifikata 

ovlaštene ustanove); 

− dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ili vlastoručno potpisanu izjavu da 

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

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

− potvrda nadležnog suda 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, ne stariji od 3 mjeseca; 

- kandidat treba priložiti vlastoručno potpisanu Izjavu kojom potvrđuje da ne obavlja ugostiteljsku i 

turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, te da nije član upravnog ili 

nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice 

sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 

42/20). 

 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru 
kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, od odabranog kandidata zatražiti će se dostava 
ovjerenih preslika. 
 
Pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja. 

Povjerenstvo će utvrditi listu kandidata čije su prijave pravovremene, potpune te koji ispunjavaju 

formalno pravne uvjete iz Natječaja, te iste obavijestiti o datumu provođenja: 

- testiranja kompetencija te ostalih relevantnih sposobnosti kandidata, ako povjerenstvo 
smatra da je isto potrebno provesti 

Kandidat koji ne pristupi provođenju provjere smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja nakon provedenog postupka provjere sastavlja listu kandidata 

koju dostavlja Turističkom vijeću. Pozvani kandidati predstaviti će Turističkom vijeću svoj program 

rada za mandatno četverogodišnje razdoblje, te će potom Vijeće odlučiti o imenovanju direktora. 

 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj 

će se ponoviti. 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave 

natječaja na stranicama Turističke zajednice grada Splita https://visitsplit.com/ i dnevnika Slobodna 

Dalmacija. Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog slijedećeg dana od dana objave natječaja u 

dnevniku Slobodna Dalmacija. 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

„Natječaj za radno mjesto direktora - NE OTVARAJ“ na adresu: 

 

Turistička zajednica grada Splita 

Obala hrvatskog narodnog preporoda 9, 21000 Split 



osobno ili preporučeno poštom 

 

Kandidati prijavom na ovaj natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu 
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). 
 

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. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 15 dana od dana donošenja 

odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističko vijeća. 

TURISTIČKO VIJEĆE 
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SPLITA 
 
 


