
Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 

152/08), članka 26. točke 6. i članka 45. stavka 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane («Glasnik Općine 

Podgora» broj 3/12), u postupku imenovanja direktora Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Igrane na 

sjednici održanoj 08. srpnja 2017. godine Turističko vijeće donosi  

 

ODLUKU 

o imenovanju direktora Turističkog ureda 

Turističke zajednice mjesta Igrane 

 

Članak 1. 

(1) Vjekoslav Bakalić, Igrane 203, 21329 Igrane, koji ispunjava tražene uvjete iz natječaja objavljenog u 

Makarskoj kronici, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i putem oglasne ploče te internet stranice Turističke 

zajednice mjesta Igrane, imenuje se za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Igrane na 

neodređeno vrijeme.  

(2) Imenovani će stupiti na dužnost 24. srpnja 2017. godine.  

(3) Imenovani ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.  

 

Članak 2. 

(1) Direktor turističkog ureda zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog 

ureda, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za 

poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističkog ureda. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i 

predsjedniku turističke zajednice. 

 

Članak 3. 

(1) S imenovanim se sklapa Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.  

 

Članak 4. 

(1) Ova oduka će se objaviti na Internet stranici turističke zajednice mjesta Igrane.  

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Na konstituirajućoj sjednici turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Igrane održanoj 31. listopada 2016. 

godine donijeta je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora/direktorice Turističkog ureda 

Turističke zajednice mjesta Igrane (Broj: 98-6/2016.). 
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Natječaj je objavljen javno dana 25. travnja 2017. godine s rokom dostave prijava 30 (trideset) dana odnosno 

zaključno do 25. svibnja 2017. godine. Natječaj je objavljen je u tiskanom izdanju Makarske kronike, na web 

stranici i oglasnoj ploči TZ mjesta Igrane te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

U javnom natječaju, a sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

te članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke 

zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17), navedeno je da 

kandidati za direktora/direktoricu moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete: 

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

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja 

turizma; 

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu; 

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik; 

5. 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; 

6. da poznaje rad na osobnom računalu. 

7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili 

zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje. 

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su bili dužni priložiti: 

 dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o 

stečenoj stručnoj spremi: 

 dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis HZMO (ERPS), i potvrda poslodavca, ili drugi odgovarajući 

dokaz (Ugovor o radu, Rješenje o prijemu, Rješenje o rasporedu, Izvadak iz sudskog registra 

poslodavca i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta i potrebna stručna sprema, i 

vremensko razdoblje. 

 prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje; 

 potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika; 

 potvrda o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu; 

 dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu; 

 uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili 

zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje; 

 životopis. 

 

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Igrane utvrdili su da su zaprimljene 3 prijave kandidata na 

javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Igrane, od kojih su 

sve podnijete prije isteka roka prijave.  
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Članovi Turističkog vijeća koristili su obrazac administrativne usklađenost, kako bi procijenili usklađenost svake 

prijave sa administrativnim i formalnim uvjetima iz javnog natječaja. 

Nakon identifikacije traženih dokumenata unutar svake pojedine prijave kandidata/kinja Turističko vijeće je 

zaključilo da je kandidat Vjekoslav Bakalić  dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvijete natječaja. Kandidatkinja 

Any Carević Grbić nije dostavila dokaz iz kojeg je razvidno obavljanje poslova na rukovodećim ili upravljačkim 

poslovima s područja turizma najmanje godinu dana, a kandidat Pero Morović nije dostavio potvrdu/izjavu o 

aktivnom znanju jednog svjetskog jezika. 

 

Nakon provedenog postupka natječaja i uvida u dokumentaciju Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta 

Igrane jednoglasno donosi Odluku da se za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Igrane 

imenuje Vjekoslav Bakalić. 

 

Protiv navedene Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim 

sudom u roku od 30 dana od primitka iste. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu Odluke.   

 

 

Ivan Talijančić 

 

Predsjednik Turističke zajednice 

mjesta Igrane 

 

Igrane, 08. srpnja  2017. 

Broj: 86-2/2017. 

 

 

 

 

Dostaviti 

- Vjekoslav Bakalić, Igrane 203, 21329 Igrane 

- Any Carević Grbić, Porat 19, Živogošće, 21329 Igrane 

- Pero Morović, Igrane 11, 21329 Igrane 

- Pismohrana - ovdje 


