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Na temelju odluke Skupštine komunalnog društva ČRNIKA d.o.o., održane 10. ožujka 

2015. godine, objavljuje se 
 

NATJEČAJ 
za direktora komunalnog društva ČRNIKA d.o.o. 

 
 
Za izbor i imenovanje direktora komunalnog društva ČRNIKA d.o.o. može biti 

imenovana osoba koja pored općih uvjeta iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim 
društvima ispunjava i sljedeće posebne uvjete: 

 
1. VSS ili VŠS društvenog ili tehničkog smjera; 
2. najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima visoke ili više stručne spreme 

društvenog ili tehničkog smjera; 
3. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena 

mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja 
djelatnosti kojima se bavi komunalno društvo ČRNIKA d.o.o.; 

4. znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski, njemački ili talijanski jezik); 
5. poznavanje rada na računalu; 
6. organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine. 

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti: 

- životopis; 
- presliku osobne iskaznice ili domovnice; 
- izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta 

stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem; 
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje; 
- uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak te 

da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja 
poslova iz područja djelatnosti kojima se bavi komunalno društvo 
ČRNIKA d.o.o (ne starije od 3 mjeseca); 

- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, 
uvjerenje, preslika svjedodžbe ili indeksa fakulteta iz koje se vidi da je 
položen ispit iz jednog svjetskog jezika); 

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, 
preslika svjedodžbe ili indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit 
iz informatike ili slično); 

- kratki program rada i razvoja Društva. 
 



Direktor Društva imenuje se na razdoblje od 4 godine. 
 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o 
ravnopravnosti spolova. 
 

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 na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji 
nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. 
 

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne 
ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.  
 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete provest će se intervju koji provodi Povjerenstvo 
za izbor direktora. 

 
Na službenoj web stranici Općine Punat (www.punat.hr), na oglasnoj ploči Općine 

Punat te na službenoj web stranici komunalnog društva ČRNIKA d.o.o. (www.kd-crnika.hr) 
bit će objavljeno vrijeme održavanja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne 
uvjete iz Natječaja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua. 
 

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

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici 
s naznakom: 

„Ne otvaraj – natječaj za direktora“  
 
na adresu: Komunalno društvo ČRNIKA d.o.o., Obala 72, 51521 Punat, osobno ili 
preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju 
Natječaja u Novom listu od 18. ožujka 2015. godine. 
 
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana.  

 
Obavijest o natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 18. ožujka 2015. godine, a 
Natječaj je u cijelosti objavljen na službenoj web stranici Općine Punat (www.punat.hr), 
na oglasnoj ploči Općine Punat, te na službenoj web stranici komunalnog društva 
ČRNIKA d.o.o. (www.kd-crnika.hr). 
 

 

 


