
Na temelju članka 38., članka 40. Zakona o ustanovama (NN 
76/93,29/97,47/99,35/08) članka 17. i članka 24. Statuta Županijske uprave za ceste, 
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije raspisuje:  

 
N A T J E Č A J  

za izbor i imenovanje  ravnatelja uprave   
 

Za ravnatelja može biti izabrana i imenovana osoba koja pored uvjeta odreñenih 
zakonom ispunjava i slijedeće posebne uvjete:  

- da je magistar / stručni specijalist ili sveučilišni / stručni prvostupnik,   
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci   

 
Podnositelji prijave na Natječaj obvezni su uz prijavu dostaviti izvornik ili 
ovjerenu presliku:   

- dokaz o stručnoj spremi  
- presliku domovnice ili osobne iskaznice 
- kopiju radne knjižice ili dokaz o radnom stažu ovjeren od HZMO,   
- kratak životopis,  
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni 

postupak (ne starije od 6 mjeseci), 
- program rada i razvoja Županijske uprave za ceste za četverogodišnje 

razdoblje  
 

   Ravnatelj/ica se bira na razdoblje od četiri godine. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim 
propisima kao hrvatski branitelj, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to 
pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz 
prijavu na javni natječaj kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
traženih uvjeta, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto 
pravo. 
 
 Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije pridržava 
pravo  
u okviru natječajnog postupka obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete 
iz natječaja.  
 
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne 
smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se 
razmatrati.  
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu i na 
službenim web stranicama Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke 
županije.  
 



Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu: Županijska 
uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije, Upravno vijeće, 44 000 Sisak, Antuna 
Cuvaja 16, s naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati”.  
 
O izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava.  
 
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Sisačko moslavačke županije zadržava 
pravo ne izvršiti izbor ravnatelja po raspisanom natječaju, te isti poništiti.  
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 


