
Na temelju članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ (Glasnik 

Zagrebačke županije 28/20) i na temelju Odluke (KLASA: 352-01/22-19/01, URBROJ: 238/1-

128-22-8, od 22. prosinca 2022. godine) 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: 
 

Suradnik na projektima (m/ž) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za 

vrijeme predviđenog trajanja projekta „Spas za barske - stop za invazivne kornjače“ (predvidivo 

do 30. lipnja 2026. godine) 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 (3) mjeseca. 
 

Posebni uvjeti: 

1. srednja stručna sprema III. ili IV. stupanj   

2. najmanje jedna godina radnog iskustva na projektima u struci 

3. aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 

4. napredno korištenje računala (Microsoft Office)  

5. položen vozački ispit „B“ kategorije 

 

Kandidati su uz prijavu na javni natječaj dužni priložiti: 

– životopis, 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica ili putovnica, odnosno ako kandidat 

ne posjeduje nijednu od navedenih isprava svoju pripadnost hrvatskom državljanstvu može 

dokazati domovnicom), 

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), 

– 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 radu na projektima u struci (preslika potvrde od poslodavca ili voditelja projekta 

o radu na projektu) 

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika svjedodžbe, preslika potvrde o 

polaženju tečaja informatike ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio 

predmet koji se odnosi na informatičku pismenost), 

– dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, preslika potvrde o polaženju tečaja ili 

prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet iz navedenog stranog jezika), 

- preslika vozačke dozvole. 
 



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

projektima“. 

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest 

će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat 

ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni 

natječaj. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja te će kandidati koji budu uključeni u selekcijski postupak dobiti o 

tome obavijest putem e-pošte, a rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim 

stranicama Javne ustanove  

https://zeleni-prsten.hr/portal/javna-nabava/dokumenti/#1635450925550-e7178e0d-dfd9.  
 

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

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim 

propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ako je takva obveza propisana, 

i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju 

prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni 

natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj te pod uvjetom 

da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja. 

 

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 natječaja) ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste 

u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i 

ženske osobe. 

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da 

Javna ustanova kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati 

njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, i to sukladno 

propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja dokumentarnog 

gradiva i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i 

prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata. 

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima  

i drugim zaštićenim dijelovima prirode  

na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 

https://zeleni-prsten.hr/portal/javna-nabava/dokumenti/#1635450925550-e7178e0d-dfd9

