
 
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
Nadzorni odbor 
 
Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 
8/05, 81/08 i 22/09), Odluke Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
broj: NO-2-2-5-1/11 od 18. ožujka 2011.godine, članka 4. a u svezi s člankom 5. i 6. 
Pravilnika o postupku odabira kandidata i načinu imenovanja članova Uprave Javnog 
poduzeća, Nadzorni odbor objavljuje: 

 

          
JAVNI NATJEČAJ 

ZA ODABIR I IMENOVANJE 
ČLANA UPRAVE - IZVRŠNOG DIREKTORA ZA FINANCIJE 

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. MOSTAR 
 
       
1. Objavljuje se javni natječaj za odabir i imenovanje člana Uprave - izvršnog direktora za 

financije u JP HT d.d. Mostar na razdoblje do 27.1.2015. godine.  
2. Natječaj će biti proveden u skladu s Pravilnikom o postupku odabira kandidata i načinu 

imenovanja članova Uprave Društva usvojenom od Nadzornog odbora. 
 
Podnositelji prijava trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 
 

A) Opći: 
 

- da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list), 
- da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava  Bosne i Hercegovine, odnosno da nije 

pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (dokaz: 
ovjerena izjava kandidata), 

- da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo s dužnošću 
člana Uprave pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme 
zatvorske kazne, te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje dužnosti u 
Upravi Društva (dokaz: odgovarajuće uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog 
tijela koje nije starije od tri mjeseca), 

- uvjerenje Policijske stanice da se ne vodi nikakav postupak (izdano od mjerodavne 
policijskoj stanice, koje nije starije od 3 mjeseca ), 

- da nije stariji od šezdeset pet (65) godina na dan imenovanja (dokaz: rodni list), 
- da nije na bilo koji način povezan s izravnim ili neizravnim konkurentom Društva na 

telekomunikacijskom tržištu BiH  (dokaz: ovjerena izjava kandidata); 
 

B) Posebni: 
 

- VSS - visoka stručna sprema (VII. stupnja) ekonomski fakultet – drugi odgovarajući 
fakultet, (dokaz: ovjerena preslika diplome), 

- Najmanje pet (5) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima (dokaz: 
potvrda o radnom iskustvu), 

- stručna znanja vezana uz djelatnosti poduzeća i upućenost u sadržaj i način rada 
tijela uspravljanja gospodarskih društva (dokaz: po potrebi na temelju razgovora). 

 
Podnositelj prijave ne mora biti državljanin Bosne i Hercegovine. 
 



3. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata Povjerenstvo za izbor kandidata uzet 
će u obzir i sljedeće: 

 
- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskog društva, 
- sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Uprave, 
- izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka, 
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 
- znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvješća, poznavanje gospodarskog 

prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Društva, 
- rezultati rada ostvareni dijelom dosadašnjeg rada, 
- posebna stručna znanja i kvalifikacije, naročito u telekomunikacijskom sektoru. 

 
4. Prijava kandidata treba sadržavati životopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu 

kandidati trebaju dostaviti dokaze (originalne dokumente ili fotokopije ovjerene od 
nadležnih organa) navedene pod točkom A - Opći uvjeti i pod točkom B - Posebni uvjeti. 

 
5. Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na 

adresu: 
 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
Kneza Branimira b.b. 

88000 MOSTAR 
Povjerenstvo za izbor kandidata s naznakom 

„PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVE -
IZVRŠNOG DIREKTORA ZA FINANCIJE“ – ne otvarati 

 
 
6. Javni natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana zadnje objave. 

Nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
7. S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete natječaja može se obaviti razgovor. 

 
8. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za 

podnošenje prijava neće se razmatrati u daljem postupku imenovanja. 
 

9. Javni natječaj na odgovarajući će način biti objavljen u sredstvima javnog informiranja. 
 

10. Javni natječaj se može poništiti ili otkazati bez navođenja razloga. 
 

 
 
 

Nadzorni odbor 
 
Dj.broj: NO-6007/11 
Mostar, 6.4.2011.godine.                   


