
Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama (Narodne novine br. 128/17), članka 134. stavka 1. točke 7. Zakona o zaštiti prirode 

(NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  i članka 21. Statuta Javne ustanove “Park prirode 

Velebit”, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“ i v.d. ravnatelja Javne ustanove 

„Park prirode Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja (KLASA:112-01/21-01/03, URBROJ:517-02-1-1-1-21-248 od 

22. listopada 2021.g.), donose Odluku kojom se raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za radna mjesta: 

 

a) Čuvar prirode III vrste (Nadzornik III. vrste) - 1 izvršitelj na određeno 

vrijeme/zamjena 

 

Uvjeti: 

– Srednja stručna sprema upravno-pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera 

– poznavanje jednog svjetskog jezika 

– probni rad 3 mjeseca   

b) Stručni suradnik edukator- 1 izvršitelj na određeno vrijeme/zamjena 

 

Uvjeti: 

– VSS prirodoslovnog smjera ili VSS nastavničkog zvanja  

– aktivno znanje engleskog jezika, ili nekog drugog svjetskog jezika uz poznavanje 
engleskog jezika 

– samostalnost i stručnost u radu na osobnom računalu – MS Office, Internet 

– položen vozački ispit i samostalnost u upravljanju vozilom 

– probni rad 6 mjeseci 

 

 

Uz prijave je potrebno priložiti: 

– životopis 

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome ili drugi vjerodostojan 

dokument) 

– presliku domovnice 

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju 

stranog jezika     

– presliku vozačke dozvole- (za radno mjesto pod b) 

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv 

kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od mjesec dana od 

podnošenja prijave 

– uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da 

dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova za koji se natječu. 

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. 



Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju navedene na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja 

Republike Hrvatske : 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesto i ispunjavaju formalne 

uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti razgovorom (intervju). 

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o 

popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web-stranici JU Park prirode 

Velebit (www.pp-velebit.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Velebit, najmanje pet dana 

prije njegovog održavanja. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na 

natječaj. 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 

natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 

uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, 

53000 Gospić, s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj – Čuvar prirode III vrste“; „Ne otvaraj 

– natječaj – Stručni suradnik edukator“. 

 

 

 

KLASA: 112-03/21-01/01 

URBROJ: 2125/17-01-21-4 

Javna ustanova  „Park prirode Velebit“ 
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