
  

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama (NN br. 24/17), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje  

 

JAVNI NATJEČAJ 

za popunu sljedećih radnih mjesta 

 

1. 
 

1.1. Viši stručni savjetnik za rad na projektima-tehničke struke (I. vrsta)  1 

izvršitelj (M/Ž) 
 Uvjeti: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja 
tehničkih znanosti – arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, strojarstvo 

 četiri (4) godina radnog iskustva u struci, od čega barem tri godine rada na EU 
projektima 

 znanje engleskog jezika u govoru i pismu 

 poznavanje rada na računalu (MS Office, internet) 

 vozačka dozvola „B“ kategorije  

 probni rad šest (6) mjeseci 
 

1.2. Stručni savjetnik za rad na projektima-biolog/biotehnolog (I. vrsta) 1 

izvršitelj (M/Ž) 
 Uvjeti: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja 
prirodnih znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti 

 tri (3) godine radnog iskustva u struci , od čega barem dvije godine iskustva u radu na 
EU projektima 

 izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu  

 znanje rada na računalu (MS Office, internet) 

 posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije 

 probni rad šest (6) mjeseci 
 

 

1.3. Stručni savjetnik za rad na projektima-pravnik (I. vrsta) 1  izvršitelj (M/Ž) 
Uvjeti: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja, 
društvenih znanosti – polje pravo 

 tri (3) godine radnog iskustva u struci, od čega barem dvije godine iskustva u radu na 
EU projektima 

 izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu  

 znanje rada na računalu (MS office, e-mail, internet) 

 posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije 

 probni rad šest (6) mjeseci 
 
 

II. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme  
 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis s podacima o školovanju i dosadašnjem radnom odnosu 

- dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, presliku diplome  
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- presliku domovnice 

- elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka     
   Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje 

- dokaz o radnom iskustvu, preslika ugovora o radu, rješenja, odluke  
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut  kazneni postupak ne starije od 6     

   mjeseci od dana objave javnog natječaja 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave u 

Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova  „Park  prirode Kopački rit“,  Kopačevo, Mali Sakadaš 
1, 31327 Bilje, s naznakom „Za natječaj“ i navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje. 

Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ pridržava pravo provjere znanja stranog jezika kandidata, a 

za one koji neće pristupiti testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o rezultatima izbora kandidati će biti pisano 
obaviješteni u zakonskom roku.  

 

                  JU „Park prirode Kopački rit“ 


