
U Rijeci, 21. rujna 2010. 

 

 

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja Skupštine društva Znanstveno-tehnologijski park 

Sveučilišta u Rijeci d.o.o. od 17. rujna 2010. godine objavljuje se 

 

NATJEČAJ 

za imenovanje člana/članice Uprave – direktora/direktorice 
 

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima 

(NN br. 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) te sljedeće posebne uvjete: 

 

- VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera, 

- iskustvo u poslovima rukovoĎenja tvrtkama, 

- iskustvo u radu na projektima razvoja i komercijalizacije inovacija, 

- iskustvo u savjetovanju i educiranju poduzetnika (poželjno), 

- znanje engleskog jezika. 

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: 

 

- životopis, 

- dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjereni preslik), 

- dokaz o radnom iskustvu (preslik potvrde, rješenja, ugovora o radu, odnosno drugog dokumenta iz 

kojeg je razvidno relevantno radno iskustvo), 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuĎen za 

kazneno djelo iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima, ne starije od 6 mjeseci, 

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke propisane u članku 

248. Zakona o trgovačkim društvima 

- okvirni plan rada društva. 

 

Član Uprave – direktor se imenuje na razdoblje od 2 godine uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu nepravodobne i 

nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostavljaju se u roku od 7 dana od dana objave 

natječaja. 

 

Prijave se šalju preporučeno poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

„Natječaj za imenovanje člana uprave – direktora Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u 

Rijeci d.o.o. – ne otvarati“, na adresu ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U 

RIJECI d.o.o. Rijeka, Slavka Krautzeka 83/a, Rijeka. 

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora.  

 

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju 

natječaja. 
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