
KLASA: 112-03/19-01/03 

URBROJ: 238/1-128-19-1 

Zagreb, 2. travnja 2019. godine 

 

Na temelju članka 135. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 

15/18, 14/19), 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 19. 

sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 2. travnja 2019. 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 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

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

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

na mandatno razdoblje od 4 godine 

 

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 prijedlog programa rada Ustanove 

za četverogodišnje razdoblje 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

1. životopis 

2. 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) 

3. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome odnosno odgovarajuća isprava o stečenom 

stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu) 

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima 

a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje 

je kandidat obavljao 

5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 

6. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke 

županije 

 



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

spolova („Narodne novine“ 82/08, 69/17). 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat 
koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti 
sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno 
potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo 
na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i 
sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje). 
 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 15 (petnaest) dana od dana 

objave natječaja u Narodnim novinama 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 utvrĎeni tekstom ovog Natječaja) ne smatraju kandidatima prijavljenima na 

natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana 

od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

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“ 


