
 

Temeljem članka 25. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike 
u javnim službama (NN 141/12, 143/12, 150/13 i 153/13), Agencija za obalni linijski 
pomorski promet na svojoj službenoj internet stranici  

O B J A V L J U J E 

natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Šef odsjeka za poslove i isplatu 
potpore za povlašteni prijevoz na određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta, 
a kako je isti objavljen u Oglasnom dijelu u Narodnim novinama broj 85/16 od dana 23. rujna 
2016. godine.  

Krajnji rok za dostavu ponuda je 3. listopada 2016. godine (ponedjeljak). 

 

 
Na temelju članka 21. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom 
pomorskom prometu (Narodne novine broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 
56/16), te čl. 22. Statuta Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ravnatelj 
Agencije za obalni linijski pomorski promet dana 22. rujna 2016. godine 
donosi Odluku i raspisuje            
 

NATJEČAJ 
 

 
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Šef odsjeka za poslove i isplatu 
potpore za povlašteni prijevoz na određeno vrijeme u Agenciji za obalni linijski 
pomorski promet u Splitu.  
Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog 
dopusta. 
 
Uvjeti za obavljanje poslova:  
- Stručna sprema i usmjerenje: VII (VSS) ekonomskog smjera 
- Radno iskustvo: dvije godine na istim ili sličnim ekonomsko – 

administrativnim poslovima. 
 

Opis karakterističnih poslova: 
- izrada mjesečnih izvješća kao temelja za isplatu potpore socijalnog karaktera 
(potpore za povlašteni prijevoz putnika i vozila u linijskom obalnom 
pomorskom prijevozu) 
- praćenje ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na mjesečnoj razini po 
kategorijama korisnika, linijama i brodarima 
- izrada izvješća o radu sustava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, 
odobravanje prava na povlašteni prijevoz te praćenje korištenja povlastice 
(SEOP) 
- pružanje korisničke podrške korisnicima prava na povlašteni prijevoz 



- koordiniranje rada sustava SEOP s brodarima, korisnicima te agentom i 
operatorom sustava 
- ostali poslovi prema nalogu rukovoditelja službe i ravnatelja. 
 

  Uz prijavu na natječaj dostavljaju se i sljedeći dokazi o ispunjavanju uvjeta:  
- dokaz o stručnoj spremi 
- dokaz o radnom iskustvu 
- životopis 
- potvrda o nekažnjavanju 
- domovnica. 

 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. 
Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koje imaju rodni značaj, bez obzira 
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način 
muški i ženski rod.  
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će 
se izvornik. 
 
Prijave kandidata uz dokaze o ispunjavanju uvjeta primaju se u roku 8 dana od 
dana objave natječaja u Narodnim novinama,  na adresu: Agencija za obalni 
linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21 000 Split,  s 
naznakom: »Za natječaj – ne otvaraj«. Nepotpune i nepravodobne prijave 
neće se razmatrati. 
 
 
O rezultatu natječaja kandidati će se obavijestiti u roku 15 dana od isteka roka 
za podnošenje prijava. Zajedno s obavijesti o odabiru kandidatima će biti 
vraćeni izvornici i ovjerene preslike dostavljenih dokumenata. Obavijest o 
ishodu natječajnog postupka objaviti će se i na internetskim stranicama 
Agencije za obalni linijski pomorski promet. 
 
    Agencija za obalni linijski pomorski promet 
 
     kap. Ivan Franičević, Ravnatelj 

 
 


