
 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  

NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE  

DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE  

GRADA NOVA GRADIŠKA 

 

URBROJ: 62/22 

Nova Gradiška, 9.06. 2022. godine 

 

Zapisnik o provedenom natječaju za izbor i imenovanje direktora/ice 

  Turističke zajednice Grada Nova Gradiška 

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Grada Nova Gradiška 

objavljen je na web stranicama Turističke zajednice Grada Nova Gradiška, dana 26. svibnja 

2022. godine. 

Natječaj je bio otvoren do 03. lipnja  2022. godine. 

Uvjeti koje su prijavljeni kandidati trebali zadovoljiti su:  

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, 

2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju 

stečene stručne spreme  iz točke 1. ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim 

poslovima u turizmu, 

3. znanje jednog stranog jezika, 

4. znanje rada na osobnom računalu, 

5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Nova 

Gradiška, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje 

turistička zajednica,  

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od 

jedne  godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. 

 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati 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 sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i 

promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 I 49/20). 

 

 



U roku za dostavu prijava zaprimljena je 1 (jedna) prijava: 

1. Dinka Matijević, Nova Gradiška 

Povjerenstvo za provedbu natječaja se sastalo 07. lipnja 2022. godine u 12,00 sati, te je 

pregledom prijave utvrđeno da je prijava kandidatkinje Dinke Matijević  zaprimljena u roku 

određenom u natječaju, te da  zadovoljava sve formalne uvjete natječaja. 

Kako je prijava Dinke Matijević zadovoljila  sve uvjete propisane u natječaju, kandidatkinja je 

pozvana na intervju pred Povjerenstvom za provedbu natječaja za izbor i imenovanja direktora 

Turističke zajednice Grada Nova Gradiška dana 9. lipnja 2022. godine u 10,00 sati u prostoru 

Turističke zajednice Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 4.  

Pozvana kandidatkinja je pristupila u dogovoreno vrijeme na intervju pred Povjerenstvom za 

provedbu natječaja  u sastavu: Borislav Vidošić, Bernard Kumić i Ivana Matošević. 

Na intervjuu je kandidatkinja  predstavila sebe i svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada 

Turističke zajednice Grada Nova Gradiška, koji je dostavljen u prijavi na Natječaj. 

Intervju se bodovao bodovima od 1 do 10, na način da je svaki član Povjerenstva bodovao 

kandidatkinju, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova podijelio s brojem članova Povjerenstva, 

te dobiveni iznos čini prosjek bodovne ocjene. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatkinjom utvrdio je njene  interese, 

dosadašnje iskustvo, profesionalne ciljeve i motivaciju  za rad.  

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je rang-listu prema 

ukupnom broju ostvarenih bodova.  

Kako je kandidatkinja Dinka Matijević ostvarila maksimalan broj bodova (10 bodova od 

mogućih 10 bodova) nakon provedenog  intervjua, Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor 

direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Nova Gradiška utvrdilo je da kandidatkinju 

DINKU MATIJEVIĆ predlaže Turističkom vijeću na izbor i imenovanje za direktoricu 

Turističke zajednice Grada Nova Gradiška. 
 

      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


