
KLASA: 112-03/16-01/01 

URBROJ: 238/1-128-16-2 

Zagreb, 1. srpnja 2016. godine 
 

Na temelju članka 135. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 

80/13), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 

35/08), članka 15., 21. i 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ 11/13, 5/14 i 17/14), Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 

Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ donesenoj na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 

dana  1. srpnja 2016. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni 

prsten“ (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) raspisuje 

 

N A T J E Č A J  

 

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 

 

Uvjeti: 

 Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja 

biologije, geografije, ekologije, poljoprivrede ili šumarstva 

 najmanje 5 godina radnog iskustva u struci 

 

Posebni uvjeti: 

 kandidati za ravnatelja/icu dužni su podnijeti i okvirni program rada Ustanove za 

četverogodišnje razdoblje 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili 

putovnica, odnosno ukoliko kandidat ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava svoju 

pripadnost hrvatskom državljanstvu može dokazati domovnicom) 

- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)  

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima 

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku 

preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o 

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje); i  

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati 

vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u 

kojima je obavljao navedene poslove) 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 

- okvirni program rada Javne ustanove za četverogodišnje razdoblje 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o 

ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08, 125/11, 20/12 i 138/12). 



Ravnatelja/icu imenuje Županijska skupština Zagrebačke županije na mandatno 

razdoblje od četiri godine, i ista osoba može biti ponovno imenovana.  

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave 

natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske 

brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati - natječaj za imenovanje 

ravnatelja/ice“.  
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, te se kandidati koji su podnijeli 

nepravodobnu prijavu (prijava izvan roka) i nepotpunu prijavu (ona uz koju nisu dostavljeni 

svi prilozi utvrđeni tekstom ovog Natječaja) ne smatraju kandidatima prijavljenima na 

natječaj.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonom propisanom 

roku.  

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su 

neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.  

 

 

   

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 

Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 

 


