
Na temelju odredbe  članka 25. stavka 2. Statuta Javne ustanove 
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije 
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/18), Upravno 
vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Varaždinske županije na 5. sjednici održanoj 11. 06. 2018. godine 
donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Varaždinske županije

Za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Varaždinske županije (dalje: Javna ustanova) može 
biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili integrirani 
  preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili   specijalistički 
  diplomski stručni studij,
 - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljicu dužni su pored 
dokaza o ispunjavanju navedenih uvjeta podnijeti okvirni Program 
rada Javne ustanove za  četverogodišnje razdoblje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na rok od četiri godine i može biti 
ponovno imenovan/a.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
 - kratak životopis,
 - presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice,
 - presliku diplome, 
 - presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/
  kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima 
  evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
  osiguranje)
 - dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda poslodavca, rješenje o 
  rasporedu, ugovor o radu)
 - okvirni Program rada Javne ustanove za četverogodišnje 
  razdoblje.

Pisane prijave dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u 
Večernjem listu preporučeno poštom ili izravno na adresu: Javna 
ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  Varaždinske 
županije, Varaždin,  Kratka 1, 42 000 Varaždin, s naznakom: 
»Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj!«.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Javne ustanove utvrdit će listu kandidata/kandidatkinja 
koji ispunjavaju formalne  uvjete  javnog natječaja,   te  temeljem 
najbolje ocijenjenog Programa rada za četverogodišnje razdoblje, 
predložiti odabir kandidata županu radi upućivanja  prijedloga  
Županijskog skupštini Varaždinske županije koja odlučuje o 
imenovanju ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e u 
roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 
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