
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: UV-27/17
Vela Luka, 
18. prosinca 2017. godine
         
 Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Vela 
Luka (UV-26/16) Upravno vijeće objavljuje 

J A V N I    N A T J E Č A J
Za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka

Za ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka može se imenovati osoba koja ispunjava 
slijedeće uvjete: 
 - Završeni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  
  diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova  
  odnosno osoba koja je završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi  
  prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN  
  123/03.) u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti.
 - Najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 - Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 - Koja predloži najbolji plan i program rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od (4) četiri godine. Ista osoba može se ponovo 
imenovati za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
- Životopis
- Domovnicu
- Presliku diplome
- Dokaz o radnom stažu
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni   
 postupak (ne stariji od šest mjeseci)
- Program rada za mandatno razdoblje

Prijave na natječaj sa traženim prilozima šalju se na adresu „Županijska lučka uprava 
Vela Luka, Ulica 58, br.15, 20270 Vela Luka, s naznakom „Natječaj za imenovanje 
ravnatelja – ne otvarati“
Rok za podnošenje prijava je (8) osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni 
razgovor.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od (30) trideset dana  od isteka 
roka za podnošenje prijava.

      Predsjednica Upravnog vijeća
              Maja Barčot, dipl.oec


