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                    Na temelju članka 17. Pravilnika o radu JU Rezervat Lokrum, ravnatelj Javne ustanove Rezervat 

Lokrum raspisuje: 

 

NATJEČAJ 

za prijam na radno mjesto  

'Stručni suradnik za krajobraznu arhitekturu' (1 izvršitelj M/Ž) 

na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca 

 

Opći uvjeti: 

- punoljetnost, 

- hrvatsko državljanstvo, 

- zdravstvena sposobnost. 

 

Posebni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biotehničkih područja – agronomija, 

krajobrazna arhitektura,  

- znanje engleskog jezika,  

- poznavanje rada na računalu, 

- probni rad 3 mjeseca 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 

- životopis, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice), 

- neovjereni preslik diplome, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. 

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja ugovora dužni 

dostaviti na uvid originalne dokumente. 

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti 

spolova (NN 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.) pod ravnopravnim uvjetima. 

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, 

adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).  

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili 

nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 
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Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisne 

natječajem bit će pozvani na testiranje i razgovor (intervju) pred Povjerenstvom. 

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u 

odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na 

to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o 

statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo. 

 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 

103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su 

na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja 

kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima kandidati/kinje koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti 

broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji se u svojoj prijavi pozvali/le 

na to pravo i isto dokazali/le s priloženim dokazima. 

 

O rezultatima javnog natječaja i odluci, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u 

roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.  

 

Prijave na natječaj šalju se na adresu: 

Javna ustanova 'Rezervat Lokrum',  

Od Bosanke 4,  

20000 Dubrovnik  

s naznakom : 'Za natječaj – radno mjesto ''Stručni suradnik za krajobraznu arhitekturu' 

 

Natječaj se objavljuje kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Dubrovnik. 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 17. ožujka 2020. 

 

Javna ustanova 'Rezervat Lokrum' 

Ravnatelj 

Ivica Grilec 

                                   

http://www.lokrum.hr/
mailto:lokrum@lokrum.hr
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

