
Na temelju čl. 134. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“, broj 80/13), čl. 27. Statuta Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, Upravno 

vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine 

Rakovica na temelju Odluke o raspisivanju natječaja, (KLASA: 021-05/15-01/03, URBROJ: 

2133/16-03-01-15-6) od 29. svibnja 2015. godine, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica 

 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biološkog, šumarskog, ekonomskog ili 

pravnog i drugog odgovarajućeg smjera  

 najmanje 5 godina radnog iskustva u struci 

 

Prijavi je potrebno priložiti: 

- životopis, 

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica), 

- presliku osobne iskaznice, 

- presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma/potvrda), 

- elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) - izdaje Hrvatski 

zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) - ukoliko neki kandidat ispunjava uvjet pod alinejom 

2. prethodnog stavka do 30. lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti i 

presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja staža stečenog do 30. lipnja 2013. godine (u tom 

slučaju ne treba dostavljati gore navedeni elektronički zapis podataka iz HZMO), 

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 

mjeseci), 

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz prethodnog/prethodnih poslodavaca da je kandidat radio na 

odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu). 

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Općinsko vijeće Općine Rakovica na mandat od 4 godine. 

 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Područna služba Karlovac, Ispostava Slunj. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima 

prijavljenim na natječaj. 

 

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se 

prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.  

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz 

natječaja, te će na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči objaviti mjesto i vrijeme održavanja 

prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja najmanje 3 dana prije održavanja provjere.  

 



Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE ZA PISMENO I USMENO TESTIRANJE: 

 

- Zakon o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 80/13), 

- Pravilnik o unutarnjem redu za ZK Baraćeve špilje 

- Pravilnik o radu JU Rakovica, 

- Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU Rakovica, 

- Pravilnik o plaćama i naknadama u JU Rakovica. 

 

Svi izvori za testiranje s pročišćenim tekstovima dostupni su na web stranici JU Rakovica 

(http://www.baraceve-spilje.hr/). 

 

Natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a 02. lipnja 2015. godine i na službenoj web stranici Javne 

ustanove Rakovica; zadnji dan roka za podnošenje prijave je 10. lipnja 2015. godine. 

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke. 

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, 

Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica,  s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«. 

KLASA: 112-01/15-01/03 

URBROJ: 2133/16-03-01-15-1 

Nova Kršlja, 02. lipnja 2015. godine 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Darka Spudić, dipl.ing.biol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU USTANOVE OBJAVLJEN U 

HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC, 

ISPOSTAVA SLUNJ dana 02. LIPNJA 2015. godine - natječaj je otvoren do 10. LIPNJA 2015. 

godine 

 

OPIS POSLOVA: 

 

- Organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, 

- Predstavlja i zastupa Ustanovu, 

- Zastupa Ustanovu u svim pravnim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 

državnim tijelima, 

- Daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu, 

- Određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, 

- Vodi postupak i odlučuje o izboru kandidata pri zapošljavanju u Ustanovi i  

- Sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasa. 

 

PODACI O PLAĆI : 

Plaću ravnatelja/ravnateljice u Ustanovi čini umnožak pripadajućeg koeficijenta složenosti  

poslova radnog mjesta (1,80) i osnovica za obračun plaće od 5.108,84 kn (bruto), uvećana 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža. 

 

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI: 

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli 

pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. 

Na samo testiranje kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu 

odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, te kemijsku olovku s 

kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.  

Kandidati koji na pismenom dijelu testiranja ostvare najmanje 50 % bodova (točnih odgovora) 

iz provjere znanja i sposobnosti bit će pozvani na intervju. 

 Kandidati sami snose troškove dolaska na pisano testiranje i intervju. Za kandidata koji ne 

pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE ZA PISMENO I USMENO TESTIRANJE: 

 

- Zakon o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 80/13), 

- Pravilnik o unutarnjem redu u ZK „ Baraćeve špilje“ 

- Pravilnik o radu JU Rakovica, 

- Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU Rakovica, 

- Pravilnik o plaćama i naknadama u JU Rakovica. 

 

Svi izvori za testiranje s pročišćenim tekstovima dostupni su na web stranici JU Rakovica 

(http://www.baraceve-spilje.hr/). 

 

POZIV ZA TESTIRANJE BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 3 (TRI) DANA PRIJE DANA 

ODREĐENOG ZA TESTIRANJE NA INTERNET STRANICI I OGLASNOJ PLOČI JU RAKOVICA 

 

                                     POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

                                                                                                    PREDSJEDNICA 

 

                                                                                             Darka Spudić, dipl.ing.biol, v.r. 
 


