
JAVNA USTANOVAZA UPRAVLJANJE 

 ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM  

ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE  

NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

 

KLASA:112-01/20-01/01 

URBROJ:2125/71-20-02 

Gospić, 10. srpnja 2020. godine 

 

 Na temelju članka 136. Zakona o zaštiti prirode („NN“ br. 80/13, 15/18,14/19 i 127/19), članka 47. 

Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak,35/08 i 127/19),  članka 15. i 25. Statuta 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-

senjske županije („Županijski glasnik“ 27/19), Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije (KLASA: 

012-03/19-01/01, URBROJ: 2125/71-20-04 od 8. srpnja 2020. godine i Odluke Upravnog vijeća (KLASA:112-

01/20-01/01 URBROJ: 2125/71-20-01 od 10. srpnja 2020. godine), Upravno vijeće Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije 

raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije,  

na mandatno razdoblje od četiri godine 

 

 Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili 

tehničkih područja, 

- najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,  

- obvezni probni rad, 

- znanje engleskog jezika, 

- znanje rada na računalu, 

- položen vozački ispit „B“ kategorije.  

 

 Uz potpisanu prijavu s osobnim podacima za kontakt (obavezno broj telefona i e-mail), kandidati su 

dužni priložiti: 

- životopis sa opisom dosadašnjeg radnog iskustva (vlastoručno potpisan), 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice), 

- dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome, odnosno uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi), 

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

- dokaz o poznavanju engleskog jezika (presliku certifikata, indeksa, svjedodžbe ili uvjerenja), 

- dokaz o poznavanju rada na PC-u (presliku certifikata, indeksa, svjedodžbe ili uvjerenja), 

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslika vozačke dozvole), 

- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva, 

- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 

mjeseci), 

- i ostale isprave kojima kandidat/kinja dokazuje ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja. 

 

Stručni voditelj imenuje se na četiri godine, a može biti ponovno imenovan/imenovana. 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne 

novine“ br. 82/08 i 69/17). 

 Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim 

stranicama Ličko-senjske županije. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge 

navedene u ovom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 



 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.  

 Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za 

stručnog voditelja“ na adresu: Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije, dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić. 

 

 S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvijetima natječaja obavit će se provjera znanja i 

sposobnosti intervjuom, o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 5 dana prije dana održavanja intervjua 

pisanim putem. 

 Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 

               i drugim zaštićenim dijelovima prirode  

        na području Ličko-senjske županije 

 


