
U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 12. Izjave o usklađenju društva Žnjan d.o.o. od 7. siječnja 
2021. godine (potpuni tekst), Skupština trgovačkog društva Žnjan društvo s ograničenom odgovornošću turistička 
agencija, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14, raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje Voditelja projekta 

 
Kandidati za Voditelja projekta, moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
1. da ima završenu visoku stručnu spremu (preporuka: tehničkog smjera); 
2. da ima najmanje deset godina radnog staža, od čega minimalno pet godina na poslovima vođenja projekata. 

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoji: 
• da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično 
obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva dok traje ta zabrana; 
• pravomoćno rješenje nadležnog suda o postojanju potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga 
te postojanje pravomoćne presude. 
Kandidati za Voditelja projekta moraju biti državljani Republike Hrvatske. 

Od kandidata se očekuju slijedeća znanja i vještine: 
- Poznavanje engleskog jezika, rada na kompjuteru i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije; 
- Poznavanje zakonske regulative s područja prostornog uređenja i građevinarstva; 
- Iskustvo u područjima kontrole projekta, praćenja investicija i koordinacija svih sudionika u procesu; 
- Organizacijske i komunikacijske sposobnosti, te sklonost timskom radu. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za Voditelja projekta dužni su dostaviti: 
• životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja; 
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja (preslika diplome ili 
svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika); 
• dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO; 
• dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice); 
• 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 6 (šest) mjeseci; 
• motivacijsko pismo. 

Voditelja projekta imenuje Skupština Društva na razdoblje do realizacije projekta s mogućnošću produženja. 
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 
Javni natječaj za izbor Voditelja projekta bit će objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i na mrežnim stranicama Društva 
www.znjan.hr dana 3. veljače 2022. godine. 
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. 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni. 
Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, 
bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 17. veljače 2022. godine bez 
obzira na način dostave. 
Prijave dostaviti na Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom:  „Prijava na javni natječaj za 
Voditelja projekta, ne otvarati“. 
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. 
 

Žnjan d.o.o. 
Zastupano po Skupštini Društva 
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