
 

Na temelju članka 24. Izjave o osnivanju Gradske toplana d.o.o. , Tina Ujevića 7, Karlovac, direktor 

Društva raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

1. Za radno mjesto: VODITELJ ZA PROJEKTIRANJE I RAZVOJ, sklapanje ugovora o radu na 

određeno vrijeme šest mjeseci uz mogućnost produženja ugovora – 1 izvršitelj/ica 

Uvjeti: VSS tehničkog smjera 

- radno iskustvo: 5 godina 

- ovlašteni inženjer strojarstva  

- poznavanje rada na računalu 

- preporuka: znanje engleskog (B2 ili više), poznavanje rada na računalu (MS Office, CAD programi) 

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i 

prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte). 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijava na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju 

traženih uvjeta iz javnog natječaja te su kandidati dužni dostaviti sljedeće: 

- Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta 

iz javnog natječaja, 

- Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome) 

- Dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 

- Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), 

- Preslika domovnice 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 

Javni natječaj za radno mjesto bit će objavljen u  Karlovačkom tjedniku i na mrežnim stranicama 

Društva. 

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 pisano obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja. 

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 moraju biti zaprimljene u sjedištu 

Društva najkasnije se do 27. lipnja 2022. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.  

Nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave dostaviti na: Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac, s naznakom „Prijava na 

javni natječaj – ne otvarati“. 

 


