KLASA: Up/I-612-07/16-03/18
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, ___________2016.
Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13),
članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj
26/10,4/13,6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 23. stavka 1. Statuta Međimurske prirode
– Javne ustanove za zaštitu prirode („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/06 i 21/11),
Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj ________2016. godine donijela

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu
prirode
1. Mr.sc. SINIŠA GOLUB, mag.prim.educ. iz Šenkovca, Zrinskih 9, OIB 13676884987,
rođen 8. rujna 1976. godine, imenuje se za ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za
zaštitu prirode.
2. Mandat imenovanom ravnatelju iz točke 1. ovog Rješenja traje četiri (4) godine i
počinje teći od 6. listopada 2016. godine.
Obrazloženje
Zbog isteka mandata dosadašnjem ravnatelju, Upravno vijeće Međimurske prirode - Javne
ustanove za zaštitu prirode raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne
ustanove. Natječaj je objavljen u listu „Međimurje“ od 15. kolovoza 2016. godine.
U natječajem predviđenom roku prijavu je podnio jedan kandidat i to mr.sc. Siniša Golub,
mag.prim.educ. iz Šenkovca, Zrinskih 9, dosadašnji ravnatelj Javne ustanove.
Pregledom isprava dostavljenih uz prijavu, Upravno vijeće Međimurske prirode, na 20.
sjednici, održanoj 26. kolovoza 2016. godine, utvrdilo je da prijava mr.sc. Siniše Goluba,
mag.prim.educ. nedvojbeno udovoljava svim uvjetima iz natječaja. Nakon rasprave, Upravno
vijeće je utvrdilo prijedlog kandidata za imenovanje ravnatelja i predložilo Skupštini Međimurske
županije da se ravnateljem Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode za mandatno
razdoblje 2016. do 2020. godine imenuje mr.sc. Siniša Golub, mag.prim.educ. iz Šenkovca,
Zrinskih 9. Mandat imenovanom ravnatelju traje četiri (4) godine), počevši od 6. listopada 2016.
godine.
Skupština Međimurske županije prihvatila je prijedlog Upravnog vijeća pa je stoga
odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja na može se izjaviti žalba, ali se može
podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana
dostave ovoga rješenja. Tužbu treba predati neposrednog Upravnom sudu Republike Hrvatske ili
putem pošte preporučeno.
Uz tužbu se podnose i dva preslika pobijanog rješenja, te primjerak tužbe za tuženo tijelo.

DOSTAVITI:
1. Mr.sc. Siniša Golub
iz Šenkovca, Zrinskih, 9.
2. Međimurska priroda, Križovec.
3. Pismohrana – ovdje.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje
uz Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Međimurske prirode – Javna ustanova za
zaštitu prirode
Sukladno članku 9. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 15/05), Javnom ustanovom rukovodi ravnatelj.
Člankom 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/06 i 21/11),
propisano je da ravnatelja imenuje i razrješava Županijska skupština.
Temeljem članka 23. stavkom 4. Statuta Međimurske prirode za ravnatelja Međimurske
prirode može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog ili društvenog
usmjerenja i 5 godina radnog iskustva u struci te da posjeduje organizacijske sposobnosti.
.Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u skladu sa
zakonom.
Po zakonskom isteku roka za prijave kandidata za ravnatelja, Upravno vijeće dostavlja
natječajnu dokumentaciju i prijedlog kandidata Županijskoj skupštini.
Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista se osoba po isteku mandata može ponovno
imenovati za ravnatelja.
Upravno vijeće Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisalo je
natječaj za imenovanje ravnatelja Međimurske prirode. Natječaj je objavljen u listu „Međimurje“
od 15. kolovoza 2016. godine.
U natječajem predviđenom roku prijavu je podnio jedan kandidat, i to mr.sc. SINIŠA
GOLUB, mag.prim.educ. iz Šenkovca, Zrinskih 9, dosadašnji ravnatelj Javne ustanove.
Upravno vijeće Javne ustanove na 20. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2016. godine,
pregledom kompletne dokumentacije utvrdilo je da prijava mr.sc. Siniše Goluba udovoljava svim
uvjetima iz natječaja.
Nakon rasprave, Upravno vijeće Javne ustanove utvrdilo je prijedlog kandidata za
imenovanje ravnatelja. Upravno vijeće predlaže Skupštini Međimurske županije da se ravnateljem
Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode imenuje mr.sc. SINIŠA GOLUB,
mag.prim.educ. iz Šenkovca, Zrinskih 9.
U privitku obrazloženja nalaze se: Odluka Upravnog vijeća o prijedlogu kandidata za
ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i životopis mr.sc. Siniše
Goluba, mag.prim.educ.
Uvid u kompletnu dokumentaciju provedenog postupka za imenovanje ravnatelja
Međimurske prirode može se izvršiti kod predsjednice Upravnog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja na 18. sjednici, održanoj 27. rujna 2016. godine razmatrao je
prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove za imenovanje mr.sc. Siniše Goluba, mag.prim.educ. iz
Šenkovca ravnateljem Međimurske prirode.
Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (6 „za“) utvrdio Prijedlog rješenja o imenovanju
ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, te predlaže Skupštini da
donese Rješenje kao u izreci.
Čakovec, rujan. 2016.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Mr.sc. Renato Slaviček

