
 

 
 
 
 
 
SKUPŠTINA DRUŠTVA 
18. sjednica, 22. prosinca 2020. godine 
 
 

PREDMET: Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. 

- obrazloženje uz točku 9. dnevnog reda 18. sjednice Skupštine Društva 

 
 

Člankom 17. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. od 29. rujna 2014. godine 

propisano je kako su organi Društva Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 

 

Člankom 34. stavkom 1. Društvenog ugovora propisano je kako se uprava Društva sastoji od jednog člana 

– direktora. 

 

Direktor Društva Andrej Marochini imenovan je direktorom odlukom broj 81 donijetoj na 16. sjednici 

Skupštine Društva održanoj 31. kolovoza 2016. godine. Direktor Društva imenovan je na vrijeme četiri 

godine, počev od 3. rujna 2016. godine, tj. od dana isteka trajanja prethodnog mandata prema odluci 

Skupštine Društva broj 87 donesenoj na 16. sjednici održanoj 23. srpnja 2012. godine.   

 

Odlukom broj 72 s 15. sjednice Skupštine Društva održane 8. srpnja 2020. godine utvrđeno je kako će se 

javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva raspisati do 31. prosinca 2020. godine te kako se 

direktoru Društva Andreju Marochiniju produljuje mandat do raspisivanja javnog natječaja i donošenja 

odluke o imenovanju direktora. 

 

Slijedom navedenog, potrebno je provesti postupak izbora i imenovanja direktora Društva za naredne 

četiri godine. 

 

Člankom 19. propisano je kako Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim 
društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o, među ostalim, imenovanju i opozivu Uprave.  
 
Člankom 34. stavkom 2. Društvenog ugovora propisano je kako direktora Društva imenuje i opoziva 
Skupština. 
 
Člankom 35. stavkom 1. Društvenog ugovora propisano je kako za Direktora Društva temeljem javnog 
natječaja može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete: 
1. da ima VSS/VII-1 stupanj stručne spreme 
2. 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva. 
 
Člankom 35. stavkom 2. propisano je kako Skupština može utvrditi i druge posebne uvjete za imenovanje 

direktora. U tom smislu, predlaže se da se za imenovanje direktora Društva, pored propisanih općih, 

utvrde i sljedeći posebni uvjeti: 

- posjedovanje organizacijskih sposobnosti 

- sklonost timskom radu 
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- komunikacijske vještine 

- poznavanje engleskog jezika 

- poznavanje rada na računalu. 

 

Također, predlaže se da se definira struka ‐ magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili 

tehničke struke kao i da se zatraži prilaganje još jednog dokumenta ‐ vizije Društva do 2025. godine uz 

ostalu uobičajenu dokumentaciju koju kandidati – natjecatelji prilažu prijavi (dokaz o stručnoj spremi, 

dokaz o ukupnom radnom iskustvu, potvrda o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju i životopis). 

 
 

Slijedom naprijed navedenog, predlaže se donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i 

imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kako slijedi: 

 

 

Na temelju članka 35. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Skupština Društva na 
svojoj 18. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donosi  
 

ODLUKU broj 87 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
Natječaj će se objaviti u Novom listu najkasnije do 31. siječnja 2021. godine. 
Tekst natječaja glasi: 
 
„KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
Rijeka, Dolac 14 
 
Na temelju članka 35. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: 
Društvo), Skupština Društva raspisuje 
 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 
 

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 423. stavkom 
1. u vezi s člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), 
ispunjava sljedeće uvjete: 
1. magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke 
2. pet (slovima: 5) godina radnog iskustva 
3. posjedovanje organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine 
4. poznavanje engleskog jezika 
5. poznavanje rada na računalu. 
Uvjeti pod 1., 3., 4. i 5. su utvrđeni primjenom odredbe Društvenog ugovora kojom je propisano kako 
Skupština može odrediti i druge posebne uvjete za imenovanje direktora. 
Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti: 
1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome) 
2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 
3. potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice) 
4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja) 
5. životopis 
6. viziju Društva do 2025. godine. 
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Ispunjavanje uvjeta posjedovanja organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanja 
engleskog jezika, poznavanja rada na računalu i drugih uvjeta utvrđuju se uvidom u životopis i 
dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj. 
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine. 
Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu. 
Prijave se podnose na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, s naznakom 
"Natječaj za izbor i imenovanje direktora". 
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od deset (10) radnih dana od dana donošenja 
odluke Skupštine Društva o imenovanju direktora.“ 
 

 

                    

 
 
 

 


