
 

 

 

Temeljem članka 24. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i 

namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), 

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 Ravnatelj, a kako je 

isti objavljen u Oglasnom dijelu u Narodnim novinama broj 87/2021 od dana 

4. kolovoza 2021.  godine.  

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. kolovoza 2021. godine (četvrtak). 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. točke 13. Zakona o prijevozu u 

linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine br. 
33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19) i članka 14. Statuta 
Agencije za obalni linijski pomorski promet od 5. lipnja 2006. godine kako je 

izmijenjen i dopunjen 18. svibnja 2011. godine i 27. lipnja 2012. godine, 
Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, na svojoj 12. 
sjednici održanoj 30. srpnja 2021. godine donosi odluku o raspisivanju 

 

JAVNOG NATJEČAJA 

za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski 

promet. 

 

Sukladno članku 21. Statuta Agencije za obalni linijski pomorski promet, za 
ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet može biti imenovan 

hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ispunjava 
sljedeće uvjete: 

1. VSS prometnog, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera ili 

2. VŠS i posjedovanje svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika broda od 

3000 BT ili većeg; 

– s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pomorskog prometa za 

stručnu spremu pod točkom 1; 

– s najmanje 10 godina radnog iskustva na području pomorskog prometa za 

stručnu spremu pod točkom 2. 

Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za 

kazneno djelo protiv imovine, službene dužnosti, vjerodostojnosti isprava i 
protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, koja obnaša dužnost 

zastupnika Hrvatskoga sabora ili koja je zaposlena u trgovačkom društvu 
brodara koji obavlja javni prijevoz na linijama obalnog pomorskog prometa te 
vlasnik dionica, imatelj udjela u trgovačkim društvima brodara, član uprave 



ili nadzornog odbora ili bilo kojih drugih tijela brodara na koje se primjenjuju 

odredbe Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom 
prometu (Narodne novine br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 

121/19, u daljnjem tekstu: Zakon). 

Mandat ravnatelja traje 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja. 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: dokaz o stručnoj spremi i radnom 

iskustvu, dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, domovnicu, uvjerenje da 
se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana 
prijave na natječaj), izjavu kandidata, ovjerenu od javnog bilježnika te danu 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nije pravomoćno osuđen za 
kazneno djelo protiv imovine, službene dužnosti, vjerodostojnosti isprava i 

protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja te da ne obnaša dužnost 
zastupnika Hrvatskoga sabora, da nije zaposlen u trgovačkom društvu 
brodara koji obavlja javni prijevoz na linijama obalnog pomorskog prometa, da 

nije vlasnik dionica, imatelj udjela u trgovačkim društvima brodara, član 
uprave ili nadzornog odbora ili bilo kojih drugih tijela brodara na koje se 
primjenjuju odredbe Zakona, (ne starija od 6 mjeseci od dana prijave na 

natječaj) te životopis. Dokazi se mogu dostaviti kao preslike, dok se izvornici 
mogu zatražiti na uvid, osim uvjerenja o nekažnjavanju koji izdaje sud i 

naprijed navedene izjave kandidata, koji se moraju dostaviti u izvorniku. 

Prijave kandidata uz dokaze o ispunjavanju uvjeta primaju se u roku od 8 

dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za obalni 
linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21 000 Split, s naznakom: 
»Za natječaj za ravnatelja – ne otvarati«. Nepotpune i nepravodobne prijave 

neće se razmatrati. 

O rezultatu natječaja kandidati će se obavijestiti u roku od 30 dana od isteka 

roka za podnošenje prijava te će se tom prilikom kandidatima vratiti izvornici 
i ovjerene preslike dostavljenih dokumenata. 

Agencija za obalni linijski 
pomorski promet, Split 

 


