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Klasa 334/ 22-07 
Blato, 05. srpnja 2022. 

 
Na temelju odredbe čl. 18., st. 1. toč. 6. i članka 22 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 
52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), čl. 39, 
toč. 2., Statuta Turističke zajednice Općine Blato (”Službeni glasnik ” br. 4/2020 ), dana 05. srpnja 2022.godine na održanoj 6.sjednici  
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Blato donosi  

 
 

O D L U K U 
 

o izboru i imenovanju  
 

direktora Turističke zajednice Općine Blato  
na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme 

 
1. Maja Šeparović, imenuje se za direktoricu Turističke zajednice Općine Blato na mandatno razdoblje od 4 godine 
uz puno radno vrijeme. 
 
2. Imenovana će sa Turističkom zajednicom Općine Blato potpisati i zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. 
 
3. Ova odluka stupa na snagu s danom objave na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Blato. 
 
 

Predsjednik Turističkog vijeća  
Turističke zajednice Općine Blato  

                           Ante Šeparović 
 

 
Obrazloženje 

 
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Blato (u nastavku teksta: Vijeće TZO Blato) na svojoj 5.sjednici održanoj dana 
15.lipnja 2022.godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice 
Općine Blato (u nastavku teksta: Natječaj). 
 
Dana 15. lipnja 2022.godine  Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Blato donijelo je Odluku  o imenovanju i odabiru 
članova povjerenstva za provedbu javnog natječaja. 
 
Dana 16.lipnja 2022.godine raspisan je predmetni Natječaj i objavljen na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Blato. 
 
Sukladno Uputi Ministarstva turizma od 10.prosinca 2021. (Postupak izbora i imenovanja direktora turističkih zajednica) 
predloženo je da Turističko vijeće imenuje povjerenstvo od tri do pet članova iz predstavnika članova turističkog vijeća, skupštine 
i/ili turističke zajednice. 
 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja prikuplja prijave i utvrđuje ispunjavaju li kandidati uvjete Natječaja te prijedlog kandidata 
podnosi Turističkom vijeću. 
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Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno 
odredbama Natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava  
biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i/ili nepotpune prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete 
Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj. 
 
Pozvani kandidati dužni su predstaviti  Turističkom vijeću Općine Blato  svoj program rada za mandatno četverogodišnje 
razdoblje tijekom intervjua, nakon čega Turističko vijeće donijeti odluku o izboru kandidata  i imenuje izabranog kandidata za 
direktora turističke zajednice na mandat od četiri godine.  
 
Dana 30.lipnja 2022.godine članovi Povjerenstva sastali su se i provjerili pristigle prijave, sukladno Odluci Turističkog vijeća sa 5. 
sjednice održane dana 15.lipnja 2022.godine, te utvrdili da li prijavljeni kandidati ispunjavaju uvjete Natječaja nakon čega su 
donijeli  slijedeće zaključke te prijedlog kandidata podnijeli Turističkom vijeću: 
 
1. Na objavljeni Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice općine Blato od 16.lipnja 
2022.godine pristigla je jedna prijava/kandidat Maja Šeparović (dosadašnja direktorica Turističke zajednice Općine Blato).  
 
2. Spomenuta prijava poslana je u skladu sa odredbama naznačenim u tekstu Javnog natječaja za izbor i imenovanje 
direktora/direktorice Turističke zajednice općine Blato od 16.lipnja 2022.godine. 
 
3. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo kako je navedena prijava pravodobna, uredna i potpuna te da 
sadržave sve propisane priloge uz prijavu kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta uz prijavu. 
 
4. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je predložilo Turističkom vijeću Turističke zajednice Općine Blato da za izbor i imenovanje 
direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Blato razmotri kandidata Maju Šeparović. 
 

Po provedenom intervjuu, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Blato donijelo je jednoglasnu Odluku o imenovanju Maje 

Šeparović za direktoricu Turističke zajednice Općine Blato u narednom četverogodišnjem mandatu. 
 
Donesena Odluka temeljena je na čl.18, točke 6., čl.22, st.2 i čl.23, st.1 i 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20), čl. 3 Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim 
zajednicama (NN 13/22) te temeljem Statuta i poslovnika TZO Blato. 
 
Na osnovu gore navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
 

 
 
 


