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NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JAVNU USTANOVU ZA UPRAVLJANJE 
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA 
 

Natječaj za prijem u radni odnos u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Sisačko-moslavačke županije na radno mjesto stručni suradnik, na neodređeno 
vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 
Natječaj je objavljen Jutarnjem listu od  02. 01. 2016. godine. 
Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 
 
Opis poslova radnog mjesta stručnog suradnika 
 
- sudjeluje u stručnom radu  prema Godišnjem programu Ustanove, 
- obrađuje pojedina stručna pitanja vezana uz zaštitu i očuvanje biološke, krajobrazne i 
geološke raznolikosti, 
- sudjeluje u izradi dokumenata Ustanove, 
- sudjeluje u pripremi i provedbi monitoringa zaštićenih vrsta, 
 - sudjeluje u izradi izvješća i analiza o stanju prirode 
-sudjeluje u izradi i provođenju mjera zaštite i programa vezanih za zaštitu, održavanje i 
promicanje zaštićenih vrijednosti, 
- izrađuje edukativne i informativne programe  
- organizira i provodi vođenje i prihvat posjetitelja  
 -  obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja i Stručnog voditelja   
 
 
Podatci o plaći 
Podatci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i plaćama zaposlenika Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije 
(Klasa 023-04/14-01/01, Ur.broj 2176-134-14-04 od 16. siječnja 2014. godine) 
 
 
Prethodna provjera znanja obuhvaća: 

- pisano testiranje 
- intervju 

 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i o tome će joj se dostavit 
pisana obavijest. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja. 
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 



Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web stranici Javne 
ustanove za upravljanje  zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije i 
na oglasnoj ploči Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-
moslavačke županije. 
Prije održavanja testiranja, odnosno intervjua kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja bit će pozvani pisanim putem. 
 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje: 
 

- Zakon o zaštiti prirode N.N.80/13 
- Uredba o ekološkoj mreži N.N.124/13 
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti na ekološku mrežu N.N.146/14 
- Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području 

ekološke mreže N.N. 15/14 
- Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama N.N.144/13 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti 

staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih 
tipova N.N.119/09 

 
Provjeru znanja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. 
Po dolasku na provjeru znanja odnosno testiranje, od kandidata će biti zatraženo 
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji 
ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. 
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 
Navedena pismena provjera traje 45 minuta. 
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, 
- razgovarati s ostalim kandidatima, 
- niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. 

 
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti 
će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati. 
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema 
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete propisane  natječajem 
imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 
 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana. 

 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim   

vrijednostima Sisačko-moslavačke županije      
         


