Na temelju članka 134. i 207. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 14.
Statuta Javne ustanove „Park prirode Papuk“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i
energetike (KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-17-654, od 19. srpnja 2017.), Upravno
vijeće Javne ustanove „Parka prirode Papuk“ raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto čuvara prirode I. vrste – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,
Uvjeti:
 hrvatsko državljanstvo,
 zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova čuvara prirode,
 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij upravnog, prirodoslovnog ili drugog
smjera,
 1 godina radnog iskustva u struci,
 položen stručni ispit za čuvara prirode,
 znanje jednog svjetskog jezika,
 posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 probni rad šest (6) mjeseci.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 životopis,
 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj
spremi),
 dokaz o radnom stažu u struci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik),
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu za čuvara prirode, ako kandidat ima položen stručni
ispit (preslika uvjerenja),
 dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole),
 uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim
novinama (izvornik).
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 125/11., 20/12.,
138/12.), na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.U prijavi na
javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu
stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno
vlastoručno potpisati.
Zapreke za prijam u službu čuvara prirode propisane su odredbama članka 207. stavka 5. Zakona o
zaštiti prirode.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se
na to pravo u prijavi, te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo
navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Izabrani kandidat 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 mjesto čuvara prirode mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za
čuvara prirode uz uvjet da ga polože sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja
u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Park prirode Papuk“, Stjepana Radića 46, 34330
Velika, s naznakom: „Za natječaj – čuvar prirode I. vrste - na neodređeno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili
urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i
priloge navedene u natječaju.
Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete
natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i 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 Papuk
(www.pp-papuk.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Papuk, najmanje pet (5) dana prije njegovog
održavanja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Ako se na
javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljenje uvjete, odnosno ako prijavljeni
kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, JU Park prirode Papuk će obustaviti postupak po javnom
natječaju.
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja
smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj
sposobnosti snosi JU Park prirode Papuk.

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE „PAPUK“

