
ZAPISNIK 
XLIV (I) sjednice Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti 

Programa prioritetnih akcija Mediteranskoga akcijskog plana u Splitu 
 

održane 15. ožujka 2019.  
 
 

Na svojoj 146. sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine, Vlada RH imenovala je nove članove Upravnog 
vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (u daljnjem tekstu: Centar), kao 
predstavnike  Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Grada 
Splita, Sveučilišta u Splitu i Centra. 

Kako je bilo žurno raspisati natječaj za ravnatelja/icu Centra, prva sjednica Upravnog vijeća u novom 
sazivu održana je elektronskim putem, što je u skladu sa člankom 4 Poslovnika Upravnog vijeća. 

Dana 15. ožujka 2019. predstavnica Centra uputila je elektronskom poštom ostalim članovima Upravnog 
vijeća prijedlog natječaja za ravnatelja/icu Centra (u prilogu I), koji je žurno trebalo potvrditi i objaviti u 
javnim glasilima.  

Svi članovi Upravnog vijeća dali su suglasnost na tekst natječaja u svojim odgovorima elektronskom 
poštom na dan 18. ožujka 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prilog I: Tekst natječaja za ravnatelja/icu Centra 

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) 
Upravno vijeće Centra raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za Ravnatelja/icu Centra za regionalne aktivnosti 

Programa prioritetnih akcija  
 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 
Za Ravnatelja/icu Centra može biti izabrana osoba sa visokom stručnom spremom iz prirodnih, 
biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, koja je istaknuti stručni djelatnik s 
minimalno 10 godina radnog iskustva u području upravljanja obalnim područjima i minimalno 5 
godina iskustva na području međunarodne suradnje i provedbe međunarodnih projekata, te 
koja posjeduje aktivno znanje najmanje dva strana jezika koji se koriste u provedbi programa 
Mediteranskog akcijskog plana. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: 
- životopis, 
- presliku diplome, 
- presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u 

bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). 
 
Prijava i priložene isprave u izvorniku ili preslici podnose se Centru za regionalne aktivnosti 
Programa prioritetnih akcija, Kraj sv. Ivana 11, 21 000 Split, s naznakom »Natječaj za 
ravnatelja«, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i u javnom 
glasilu (Slobodna Dalmacija, Jutarnji list). 
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 
oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. 
 
Prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana 
isteka roka za podnošenje prijave. 
 
Centar za regionalne aktivnosti, Split 
 

 


