
 

Temeljem članka 21. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“, Ur.broj: 

357-R/14 od 29. 12. 2014., ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“ donosi  

 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U 

JAVNOJ USTANOVI „PARK PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE“ 

 

  

 

Članak 1.  

 

Ovim Pravilnikom o provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi „Park prirode 

Žumberak - Samoborsko gorje“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način i postupak provedbe javnog 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Natječaj) u Javnoj ustanovi „Park prirode Žumberak - 

Samoborsko gorje“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).  

 

 

Članak 2.  

 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na 

muške i na ženske osobe. 

 

 

Članak 3. 

 

Za zasnivanje radnog odnosa ravnatelja Ustanove ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.  

 

Izbor i primanje u radni odnos ravnatelja Ustanove propisan je Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o 

ustanovama.  

 

 



 

Članak 4.  

 

Ravnatelj imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Povjerenstvo mora imati najmanje tri člana.  

 

U sastavu Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka mogu biti rukovoditelj ili radnik unutarnje ustrojstvene jedinice 

nadležne za provedbu postupka za zasnivanje radnog odnosa, rukovoditelj ili radnik unutarnje ustrojstvene 

jedinice u kojoj se nalazi radno mjesto za koje se provodi javni natječaj, rukovoditelj ili radnik druge unutarnje 

ustrojstvene jedinice Ustanove, kao i vanjski stručni suradnik. 

 

Povjerenstvo izrađuje tekst Natječaja. U slučaju provedbe Natječaja iz djelokruga Upravnog vijeća Javne 

ustanove „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“ (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) za stručnog 

voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica Povjerenstvo 

izrađuje prijedlog teksta Natječaja kako bi Upravno vijeće moglo raspisati Natječaj. 

 

 

Članak 5.  

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se 

kandidatom te Ustanova nije dužna obavijestiti tu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom Natječaja. 

 

Listu kandidata prijavljenih na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđuje Povjerenstvo zapisnikom.  

 

Povjerenstvo pisanom obaviješću obavještava kandidata da je stekao status kandidata.  

 

Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se na način iz kojega na jasan način proizlazi da je 

zaprimljena od strane kandidata.  

 

Uz obavijest Povjerenstvo dostavlja informacije o testiranju i načinu testiranja, ako se isto provodi. 

 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru i/ili postupku testiranja odustao od prijave na Natječaj. 

 



 

Članak 6. 

 

Ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje Natječaj, Povjerenstvo može provesti testiranja koja 

mogu biti pisanog i/ili usmenog oblika, a mogu sadržavati sljedeće: 

- pisana provjera znanja značajna za određeno radno mjesto (strukova područja) 

- provjera znanja stranog/ih jezika (provodi se ovisno o uvjetima propisanim Pravilnikom o unutarnjem 

ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“ vezano za radno mjesto koje 

je predmet natječaja) 

- provjera znanja rada na računalu (provodi se ovisno o uvjetima propisanim Pravilnikom o unutarnjem 

ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“ vezano za radno mjesto koje 

je predmet natječaja)  

- razgovor s kandidatima - intervju. 

 

Pisana provjera znanja značajna za određeno radno mjesto (strukovna područja) i razgovor s kandidatima - 

intervju su obavezni, a o potrebi provjere znanja stranog/ih jezika i rada na računalu, odlučit će Povjerenstvo 

ovisno o uvjetima / potrebi određenog radnog mjesta. 

 

 

Članak 7. 

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta provodi se putem odgovora 

kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučaj radnog zadatka ili na drugi prikladan način. 

  

Svaki dio provjerenog znanja iz članka 6. ovog Pravilnika vrednuje se bodovima.  

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je za svaki dio provjerenog znanja dobio najmanje 

60% bodova. 

 

Kandidati iz stavka 3. ovog članka pozivaju se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom. 

 

 

 

 

 



 

Članak 8.  

 

Povjerenstvo u razgovoru - intervju s kandidatima utvrđuje bitna znanja za obavljanje radnog mjesta, interese, 

profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Ustanovi, način predstavljanja kandidata, komunikacijske 

vještine te pripremljenost za razgovor - intervju (opća znanja o Ustanovi kao budućem poslodavcu).  

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru - intervju ako je ostvario najmanje 60% bodova. 

 

 

Članak 9. 

 

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo sastavlja Zapisnik o provedenom postupku (u daljnjem tekstu: 

Zapisnik) koji potpisuju svi članovi Povjerenstva. 

  

Sastavni dio Zapisnika je lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja, 

provjeri znanja stranog/ih jezika, rada na računalu (ako su provedena) i razgovora - intervjua. 

 

 

Članak 10. 

 

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ustanove Zapisnik i Prijedlog o najboljem kandidatu (u daljnjem tekstu: 

Prijedlog). 

 

Na temelju dostavljenog Zapisnika ravnatelj donosi Odluku o odabiru najboljeg kandidata. U slučaju provedbe 

Natječaja iz djelokruga Upravnog vijeća za stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnika 

unutarnjih ustrojstvenih jedinica ravnatelj, na temelju dostavljenog Zapisnika, izrađuje Prijedlog. Na temelju 

Prijedloga ravnatelja Upravno vijeće donosi Odluku o imenovanju odnosno o odabiru najboljeg kandidata. 

 

 

Članak 11. 

 

Kandidat odabran za radno mjesto s posebnim uvjetima rada pozvat će se da prije zasnivanja radnog odnosa 

dostavi potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se 

nedostavljanje potvrde smatra odustajanjem od prijave na natječaj i zapošljavanja u Ustanovi.  



 

 

Troškove izdavanja potvrde o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ustanova. 

 

 

Članak 12. 

 

Ustanova je obvezna na isti način istovremeno obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja. 

 

Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se na način iz kojega na jasan način proizlazi da je 

zaprimljena od strane kandidata. 

 

 

Članak 13. 

 

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Ustanove, a stupa na snagu danom objave na 

oglasnoj ploči u prostorijama uprave Ustanove, Samobor, Slani Dol 1. 

 

 

Ravnatelj: 

 

 

 

_____________________ 

Kristijan Brkić, prof. 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Ustanove dana 26. srpnja 2022. te je danom objave stupio na 

snagu.  

 

 

U Samoboru, 22. 7. 2022. 

Ur.Broj: 146-R/22. 


