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Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove "Park prirode 
Telašćica", ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ raspisuje: 
 

NATJEČAJ 
za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme,  za sljedeća radna mjesta: 
 
I.1. Stručni referent – djelatnik za naplatu ulaza – 2 izvršitelja 
 Uvjeti: 

- SSS  odgovarajućeg smjera 
- Položena C kategorija za voditelja brodice 
- Vozačka dozvola B kategorije 
- Poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika 

 
I.2. Stručni referent – informator – 3 izvršitelja 
 Uvjeti: 

- SSS 
- 1 godina radnog iskustva 
- Aktivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika 

 
Ukupno: 5 izvršitelja 
 
Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti: 
– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
– preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi  
– preslika e-radne knjižice u svrhu dokazivanja staža 
– preslika osobne iskaznice 
– preslika domovnice 
– preslika vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke 
dozvole uvjet natječaja)  
– preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 
- preslika dozvole za voditelja brodice C kategorije (samo za radna mjesta za koje je 
odgovarajuća kategorija uvjet natječaja)  
  
NAPOMENE: 
Svi ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima sa danom 
početka rada u periodu od 20.05.2017.g do 01.07.2017.g. prema potrebama posla, a 
zaključno do 31.10.2017.g. (sa mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci 
Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (pp-
telascica.hr). 
Izabranog kandidata pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o 
odabiru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. 
Za radno I.1 mjesto mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položeno za voditelja brodice C 
kategorije uz uvjet da ga polože najkasnije u roku od 1 mjesec od stupanja na dužnost. 
Kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta pozivaju se da to naznače na prvoj 
stranici prijave (1 prijava za više radnih mjesta) 
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Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o 
ravnopravnosti spolova. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj 
pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u 
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili 
nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prostorijama Javne 
ustanove „Park prirode Telašćica“, radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati) ili šalju 
na adresu:  Javna ustanova " Park prirode Telašćica ", Sali IV2, 23281 Sali, sa naznakom: „Za 
natječaj – sezona 2017". 
 
O tijeku (danima održavanja pisanog testiranja i/ili usmenog intervjua) i rezultatima ovog 
natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.  
 
U Salima, 17. svibnja 2017. god. 
Klasa:       112-02/17-01/01 
Ur. broj:   2198-1-93-01/01-17-19 

 
Javna ustanova „PP Telašćica" 

Ravnateljica 
 

Nikolina Baković, dipl.ing.biol. 
 


