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Zagreb, 9. siječnja 2020.
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99
i 35/08), te članka 14. stavka 1. točke 6., 26. i 27. Statuta Energetskog instituta Hrvoje Požar,
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri
godine
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- hrvatski je državljanin
- ima visoku stručnu spremu, znanstveni naziv magistra ili doktora znanosti u nekom od
područja energetskih djelatnosti
- ima višegodišnje iskustvo na stručnim poslovima u energetici
- nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava
čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog
prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv službene dužnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja
prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) kandidati
za ravnatelja dužni su priložiti:
- životopis
- presliku domovnice ili osobne iskaznice
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno izvornik ili preslika diplome
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz koje je razvidno da kandidat ima višegodišnje
iskustvo na poslovima odgovarajućeg stupnja stručne spreme u energetici
- uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata
ne vodi kazneni postupak, koji ne smije biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave
- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da
nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava
čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog
prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv službene dužnosti, koja ne
smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine, br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog
prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz
natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za
ostvarivanje prava pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaz

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih
u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i
privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima,
uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u
skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća
od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine,
br. 42/2018).
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar zaštite
okoliša i energetike. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih
znanja, sposobnosti i vještina.
Na temelju rezultata provedenog razgovora Povjerenstvo će predložiti ministru zaštite okoliša
i energetike kandidata/tkinju za imenovanje.
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Energetskog instituta Hrvoje Požar na prijedlog
Ministarstva zaštite okoliša i energetike na vrijeme od četiri godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,
osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Samostalni
sektor za pravne poslove, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom: „Ne otvarati - natječaj
za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar“.
Javni natječaj će se objaviti i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike
(https://mzoe.gov.hr) i mrežnim stranicama Energetskog instituta Hrvoje Požar (www.eihp.hr).
Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Večernjem listu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te
koja je vlastoručno potpisana.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će
pozvani na razgovor u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike o čemu će biti pravovremeno
obaviješteni.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te
se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice
kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
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