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TESTIRANJE  

I 

UPUTE KANDIDATIMA 
 

POVODOM NATJEČAJA ZA IMENOVANJE VODITELJA ISPOSTAVE U GRADU 

DARUVARU I GLAVNOG ČUVARA PRIRODE JAVNE USTANOVE ZA 

UPRAVLJENJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BJELOVARSKO 

BILOGORSKE ŽUPANIJE 

 
 

           Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Voditelja ispostave u Gradu 

Daruvaru i Glavnog čuvara prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( u nastavku teksta Povjerenstvo ) poziva na intervju 

kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za imenovanje Voditelja ispostave u Gradu 

Daruvaru i Glavnog čuvara prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja 

 

 

 

za dan 19.prosinac ( ponedjeljak ) 2016. godine u  10:00 sati u prostoriji Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije ,  

Milana Novačića 13, Čazma 

 

 

         Radi provjere znanja i sposobnosti provesti će se intervju sa slijedećim kandidatima : 

- za radno mjesto Voditelja ispostave u Gradu Daruvaru : 

1. OLIVERA MILANOVIĆ 

2. DAMIR LUJANAC 

 

- za radno mjesto Glavnog čuvara prirode : 

1.   MILAN OBRANOVIĆ   

 

 

 



PRAVILA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI : 

 

          Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, 

te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na natječaj za mjesto za koje se obavlja 

testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

          Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pristupaju razgovoru s 

Povjerenstvom ( intervju ). 

           Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i 

motivaciju za rad u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko 

bilogorske županije, odnosno utvrđuje  znanje kandidata o zaštiti prirode i djelatnostima Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije kroz 

provjeru iz Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko 

bilogorske županije (objavljen na web stranici  www.zastita-prirode-bbz.hr ) i Zakona o zaštiti 

prirode ( Narodne novine br.80/13 ).  

           Za  vrijeme intervjua nije dopušteno : 

 koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 

 koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva, 

 napuštati prostoriju u kojoj se odvija intervju. 

           Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo dostavlja izvješće Upravnom vijeću Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije sa 

popisom kandidata koje predlaže za imenovanje. 

           Na temelju prijedloga Povjerenstva Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije donosi rješenje o imenovanju 

Voditelja ispostave i Glavnog čuvara prirode. 

            Navedeno rješenje dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj, a koji 

su ispunjavali formalne uvjete propisane natječajem. 

            Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju kandidata ima pravo podnijeti 

žalbu Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko bilogorske županije. 

 

 

                                                                   Povjerenstvo za provedbu natječaja za 

                                               imenovanje Voditelja ispostave i Glavnog čuvara prirode 

                                             Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

                                             Bjelovarsko bilogorske županije 

http://www.zastita-prirode-bbz.hr/

