CENTAR ZA PROMET I LOGISTIKU d.o.o.
Borongajska cesta 83 a
10 000 Zagreb
OIB: 99489406751
U Zagrebu, dana 25. ožujka 2019. godine

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima i članku 9. Društvenog ugovora
društva s ograničenom odgovornošću CENTAR ZA PROMET I LOGISTIKU d.o.o. za usluge od
dana 15.12.2015. godine ovime trgovačko društvo CENTAR ZA PROMET I LOGISTIKU d.o.o., iz
Zagreba, Borongajska cesta 83 a (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva
CENTAR ZA PROMET I LOGISTIKU d.o.o.
Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima,
moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij i to iz područja društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti;
Najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji
zahtijevaju stručnu spremu iz točke I. ovog Javnog natječaja;
Organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu;
Aktivno znanje engleskog jezika;
Iskustvo u vođenju EU projekata najmanje vrijednost 750.000,00 EURA unazad 5
godina uključujući godinu u kojoj je objavljen natječaj;
Iskustvo u razvijanju i zaštiti patenata i inovativnih projekata;

Na natječaj se mogu javiti samo punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe (državljani
Republike Hrvatske) za koje ne postoji:
-

okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
•

•

-

Da kandidat nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja,
zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze
vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i
to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s
time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
Da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane
obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno
predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

pravomoćno rješenje nadležnog suda o provođenju istrage, potvrđene optužnice,
presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepravomoćne presude.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:
-

-

-

Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje
uvjeta iz javnog natječaja;
Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena
kod javnog bilježnika);
Dokaz o dosadašnje radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod punom kaznenom i imovinskom o
nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne
stariju od 30 dana;
Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o
provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o
izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od
30 dana od dana podnošenja prijave
Plan poslovanja za Društvo za naredno dvogodišnje razdoblje.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva bit će objavljen na web stranici Društva
te http://www.cpl.hr/ te na web stranici člana Društva:
https://www.fpz.unizg.hr/web/naslovna/novosti
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati
kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati čije su prijave pravodobne i potpune te koji najbolje ispunjavaju uvjete iz ovog
natječaja bit će pozvani na razgovor u Društvo, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz
razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u
organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj,
te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u
ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana
završetka natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 7 (sedam)
dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na: CENTAR ZA PROMET I LOGISTIKU d.o.o., Borongajska cesta 83 a, 10 000
Zagreb, s naznakom „Prijava za javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.
Riječi i pojmovi, korišteni u Javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu i na Javni natječaj
se mogu prijaviti oba spola.
Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja
nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne
odgovara za bilo kakvu štetu.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu
provedbe natječaj te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu. Prijavom na
natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Društvo kao voditelj zbirke osobnih
podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka
natječaja. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po
isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

