
Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije ''Zeleni 

prsten'' ("Glasnik Zagrebačke županije" 11/13, 5/14, 17/14) ravnateljica Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ  

 

 

za prijam u radni odnos za radno mjesto: 

 

 

Administrativni referent/ica na projektima - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta "Očuvanje staništa rijeke Save kroz 

međunarodno upravljanje invazivnim vrstama" Sava TIES, u sklopu Programa 

transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020., u Javnoj ustanovi za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke 

županije ''Zeleni prsten''. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

 

Posebni uvjeti: 

1. Srednja stručna sprema upravne, društvene ili opće struke (gimnazija) 

2. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

3. Znanje rada na računalu  

4. Položen vozački ispit "B" kategorije 

 

Prednost ostvaruju kandidati koji imaju iskustvo u organizaciji i provođenju odnosno radu 

na istim ili sličnim projektima.  

 

Kandidati su uz prijavu na javni natječaj dužni priložiti kako slijedi: 

- 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 (svjedodžba)  
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: 
a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 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 
- dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (svjedodžba, potvrda o polaženju tečaja 
informatike ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se 
odnosi na informatičku pismenost). 
 
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog 

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 - javni natječaj za 

administrativnog referenta na projektima". 



 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja 

provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao 

prijavu na javni natječaj.  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz javnog natječaja te će na web stranici Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Zagrebačke županije "Zeleni prsten" objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne 

provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

ovog javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o 

navedenom razlogu biti pisanim putem obaviještena. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom 

javnom natječaju. 

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o 
ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" 82/08 i 69/17). 
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 javnog natječaja) ne smatraju kandidatima prijavljenim 
na javni natječaj. 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonom propisanom 
roku. 
Izrazi koji se koriste u ovom javnom 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" 
 


