
 

 

 

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 Šef odsjeka za 
analitiku, statistiku i komunikaciju a kako je isti objavljen u Oglasnom 
dijelu u Narodnim novinama broj 106/2021 od dana 29. rujna 2021.  godine.  

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. listopada 2021. godine (četvrtak). 

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

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, 56/16 i 121/19) te čl. 22. 
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, ravnateljica Agencije za obalni 
linijski pomorski promet, 24. rujna 2021., donosi odluku i raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

– šef Odsjeka za analitiku, statistiku i komunikaciju na određeno vrijeme od 6 mjeseci u 
Agenciji za obalni linijski pomorski promet u Splitu, do povratka radnice s rodiljnog dopusta. 

 
Uvjeti za obavljanje poslova: 
– stručna sprema: VII. (VSS) ekonomskog, pravnog ili filozofskog smjera 
– aktivno znanje engleskog jezika. 
– radno iskustvo: dvije godine na istim ili sličnim poslovima. 
Opis poslova: 
– koordinira rad svih ustrojbenih jedinica i ravnatelja; 
– koordinira obveze ravnatelja u odnosu na vanjske suradnike, stranke, državna tijela... 
– posredovanje u telefonskim kontaktima; 
– primanje, informiranje i upućivanje stranaka i radnika ravnatelju; 
– vodi brigu o rokovima, sastancima ravnatelja, prikuplja i šalje potrebnu dokumentaciju; 
– poznavanje rada na osobnom računalu 
– vodi protokol Agencije. 
Kandidat dostavlja prijavu na natječaj te sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta: 
– dokaz o stručnoj spremi 
– dokaz o radnom iskustvu 
– domovnicu 
– životopis 
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (potvrdu o nekažnjavanju), koje 
izdaje sud, ne starije od 6 mjeseci od dana prijave na natječaj. 



Dokazi se mogu dostaviti kao neovjerene preslike, dok se izvornici mogu zatražiti na uvid, osim 
uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak koje se mora dostaviti u izvorniku. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pojmovi 
koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom 
ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
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, 21000 Split, s naznakom: »Za natječaj – ne otvaraj«. Nepotpune i 
nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
O rezultatu natječaja kandidati će se obavijestiti u roku od 15 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 

 


