
Na temelju Odluke Skupštine društva ODVODNJA  KALI  d.o.o. od  20. 12.2017. godine, 

objavljuje se: 

 

NATJEČAJ 

ZA ČLANA UPRAVE-DIREKTORA DRUŠTVA 

ODVODNJA KALI d.o.o. 

 

Za  imenovanje člana uprave- direktora društva  ODVODNJA  KALI d.o.o. može biti imenovana  

osoba koja pored općih uvjeta iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima 

ispunjava i slijedeće posebne uvjete:  

1. -završen diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima ili Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij građevinskog ili 

strojarskog smjera s  najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima; 

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti: 

- životopis, 

- presliku osobne iskaznice i domovnice  

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog Natječaja 

  (preslik diplome ovjerenu kod javnog bilježnika) 

- elektronički zapis o podatcima  evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda  za        

mirovinsko  osiguranje; 

- uvjerenje nadležnog  suda da se  protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak  

za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlorabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili 

povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz kaznenog zakonika RH  i to za 

vrijeme od 5 godina po pravomoćnosti  presude kojom je osuđena , s tim  da se ne računa 

vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili   da nije izrečena  mjera sigurnosti ili zaštitna 

mjera zabrane obavljanje poslova iz područja djelatnosti kojima se bavi  društvo  ODVODNJA  

KALI d.o.o.  

Direktor društva imenuje se za  razdoblje od 1 godine.   

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 

pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju 

traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz 

koje je vidljivo postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.  



Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u 

Natječaju. 

Nepotpune i nepravodobne prijave za Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji 

nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.  

S kandidatom koji ispunjava uvjete provest će se intervju koji provodi Povjerenstvo za izbor 

direktora. 

Na službenoj stranici Općine Kali ( www.opcina-kali.hr), na oglasnoj ploči Općine Kali , biti će 

objavljeno  vrijeme održavanja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju  opće i posebne 

uvjete iz Natječaja. 

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat  će se da je povukao prijavu na Natječaj. 

Prijavu na natječaj  s potrebnom dokumentacijom dostavljaju  se u zatvorenoj omotnici s 

naznakom: 

„ Ne otvaraj – natječaj za direktora“ 

Na adresu:  ODVODNJA –KALI d.o.o..Trg Marnjive 23, 23272 Kali , 23272 Kali , osobno ili  

preporučenom poštom, u roku  od  15 ( petnajest  ) dana  od dana objave obavijesti o   

raspisivanju Natječaja pri Zavodu za zapošljavanje., podružnice Zadar . 

 

Skupština društva 

http://www.opcina-kali.hr/

