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Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 22. točke 9. i članka 59. Statuta Turističke zajednice
Općine Šolta u postupku imenovanja direktora Turistička zajednice Općine Šolta na sjednici
održanoj 27.4.2016.donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Šolta
Članak 1.
(1) Zorana Kaštelanac, Duga gomila 7, 21432 Gornje Selo, sa znanjem dva strana jezika,
poznavanjem rada na računalu i radnom iskustvu od preko četiri godine imenuje se za
direktoricu Turističke zajednice Općine Šolta na neodređeno vrijeme.
(2) Imenovana će stupiti na dužnost danom donošenja ove odluke
(3) Imenovana će biti obavezna položiti stručni ispit za direktora turističke zajednice u roku od
godinu dana od pravomoćnosti odluke o imenovanju.

Članak 2.
Direktor zastupa Turističku zajednicu Općine Šolta samostalno i pojedinačno.
Članak 3.
S imenovanom se sklapa Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
Ova oduka će se objaviti na Internet stranici turističke zajednice i u Službenom glasniku
Općine Šolta.
Obrazloženje
Na sjednici vijeća Turističke zajednice Općine Šolta (u daljnjem tekstu TZOŠ) održane
29.2.2016. donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora TZOŠ.
Natječaj je objavljen 14.travnja 2016. na Internet stranicama TZOŠ i na Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava bio je do 22.travnja 2016. U oglasu je
navedeno da kandidati moraju ispunjati slijedeće uvijete:
završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili
stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
(magistar/magistra)
ili
specijalistički
diplomski
stručni
studij
(stručni
specijalist/specijalistica),
najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
izrada prijedloga svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
- položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
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da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru
sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera
traje.
Uz prijavu na natječaj kandidati su trebali priložiti:
životopis,
presliku osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja
visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu
prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
dokaz o o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,
preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu
(ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati
potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,
izvod iz kaznene evidencije, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom
sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera
zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne stariji od šest
mjeseci.
Članovi vijeća TZOŠ u sastavu: Nikola Cecić-Karuzić, Srđan Tudor, Frane Cecić Acosta,
Ćiril Kalebić, Duje Jelaska, Miodrag Tarašić i Tomislav Sinovčić utvrdili su da su na
natječaj pravovremeno pristigle 3 prijave, od čega je kandidatkinja Zorana Kaštelanac
dostavila potpunu prijavu i koja ispunja uvijete natječaja, dok druga dva kandidata
Aleksandra Buktenica i Vlatko Gladović nisu dostavila potpunu dokumentaciju.
Kandidatkinja Aleksandra Buktenica nije dostavila izvod iz kaznene evidencije, , izjavu o
poznavanju rada na računalo i dokaz o radnom iskustvu, dok kandidat Vlatko Gladović
nije dostavio izjavu o poznavanju rada na računalu niti potvrdu o poznavanju stranih
jezika.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv navedene odluke se može uputiti žalba vijeću TZOŠ u roku od 15 dana.
Predsjednik vijeća Turističke zajednice Općine Šolta
Nikola Cecić-Karuzić, v.r.

