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Broj: UV-27/16 
Vela Luka, 17. svibnja 2016. godine 
     
 
Temeljem članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka, a u svezi s člankom 54. 
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) i 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave 
Vela Luka Upravno vijeće Županijske Lučke uprave Vela Luka na svojoj je 19/IV sjednici 
održanoj 17. svibnja 2016. godine donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU  

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA  

radi izbora kandidata za radno mjesto 

 

1. Pomoćnika ravnatelja za razvoj, tehniku i održavanje  
    jedan izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme 
 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: 

 Magistar struke ili dipl.ing. tehničkog usmjerenja VII (VSS); 

 Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vođenja projekta, projektiranja ili 
gradnje i održavanja; 

 Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu; 

 Poznavanje rada na osobnom računalu, uredskim alatima i autocad-u; 

 Dozvola za voditelja brodice; 

 Vozačka dozvola „B“ kategorije. 
 
Podnositelji  prijave za natječaj obvezni su uz prijavu priložiti: 
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 
- presliku domovnice 
- presliku osobne iskaznice 
- potvrda o nekažnjavanju 
- dokaz o radnom stažu (potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje) 
- životopis. 
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba 
spola. 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1040
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1041
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1043
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1044
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1042


 
 

 

Rok za podnošenje ponuda na natječaj je 8 dana od objave natječaja. 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Kandidati koji ispunjavaju uvijete biti će obaviješteni o terminu razgovora pred natječajnim 
Povjerenstvom, ako kandidat ne pristupi zakazanom razgovoru smatrat će se da je povukao 
prijavu na natječaj. 
 
Ponude dostaviti na adresu: Županijska lučka uprava Vela Luka, Ulica 58, br.15, 20270 Vela 
Luka, uz naznaku: »Za natječaj«. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana isteka roka za 
podnošenje prijave. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 

    Darko Knežević, dipl.iur. 
 
 

 

 


