
Na temelju članka 22. točka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma (NN 52/19) te članka 42. točka 9. Statuta Turističke zajednice grada Iloka, 
opunomoćenica direktora Turističke zajednice grada Iloka, dana 20. svibnja 2021. godine  
raspisuje: 
 

NATJEČAJ 
 

 ZA RADNO MJESTO  
 

Viši stručni suradnik 
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 1 mjeseca 

 
Kandidat/kinja mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete: 

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

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara 
poslovima radnog mjesta na kojima je radnik zaposlen  

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik 
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema treba u 

roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; 
5. da poznaje rad na osobnom računalu 

 
Viši stručni suradnik obavlja slijedeće poslove i zadatke:  

1. izrađuje u suradnji s direktorom prijedloge programa i planira promocije 
turističkog proizvoda grada  Iloka; 

2. provodi u suradnji s direktorom sve radnje promocije turizma Grada prema 
potrebama članova Turističke zajednice, sukladno osnovnim smjernicama 
HTZ-a (promotivne prezentacije, oglašavanje, nastupi na turističkim 
sajmovima , public – relations) 

3. izrađuje u suradnji s direktorom marketinšku koncepciju i istražuje aktualno 
kretanje turističke ponude i potražnje; 

4. pruža stručnu i svaku drugu pomoć Turističkoj zajednici Grada vezanu za 
njihovo djelovanje i razvoj; 

5. surađuje s pravnim i fizičkim osobama uključenim u turistički promet radi 
utvrđivanja i provođenja plana razvoja turizma; 

6. izrađuje izvješća i analize ostvarivanja programa rada i financijskog plana 
Turističke zajednice Grada; 

7. obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora turističke zajednice 
 
Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i mora sadržavati: 

1. životopis 
2. dokaz o stručnoj spremi 
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (presliku važeće osobne iskaznice, važeće 

putovnice ili domovnice) 
4. dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO ) 
5. presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko je 

primjenjivo) 
6. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika ( preslika svjedodžbe srednje škole ili 

certifikat škole za strane jezike ) 



7. dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe srednje škole, certifikat 
odgovarajuće obrazovne ustanove ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ) 

8. ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu 
provedbe natječaja za zapošljavanje: izjava o davanju suglasnosti za korištenje 
osobnih podataka.docx 

9. naznaku da je riječ o prijavi na predmetni natječaj 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici, na 
adresu: 
 

Turistička zajednica grada Iloka 
Trg sv. Ivana Kapistrana 5 

32236 Ilok 
s naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“ 

 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici 
Turističke zajednice grada Iloka i na stranicama HZZ, odnosno zaključno do 28. svibnja 
2021. godine. 
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u 
svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. 
Potpunom/urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (dokaze) 
navedene u natječaju. 
Svi prilozi mogu biti u neovjerenoj preslici. 
Odabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti izvornike ili ovjerene 
preslike isprava koje je uz prijavu dostavio u preslici. 
Nepotpune/neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu/urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 
uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu se ista 
obavještava pisanim putem. 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će 
provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Na prethodnu 
provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat 
će se da je povukao prijavu na natječaj. 
Kandidat/kinja će biti obaviješten/a o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja 
telefonskim putem i putem elektronske pošte, najmanje pet (5) dana prije održavanja 
testiranja. 
Odluku o zapošljavanju temeljem provedenog natječaja donijet će direktor Turističke 
zajednice grada Iloka ( ili opunomoćitelj direktora ) najkasnije u roku od 30 dana od dana 
zaključenja natječaja. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o odabiru kandidata. 
Turistička zajednica grada Iloka zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, 
odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata/kinju, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i 
bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 
S odabranim/om kandidatom/kinjom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u 
trajanju šest mjeseci, s probnim radom od 1 mjeseca. 
 
         Opunomoćenica direktora TZ grada Iloka 
 
        Željka Kovčalija 


