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KLASA: 112-07/21-70/03 
UR. BROJ: 2198-1-90-06/01-21-10 
Starigrad Paklenica, 20. travnja 2021. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA 112-07/21-70/03 URBROJ: 2198-1-90-01/01-21-1 od 6. 
travnja 2021., objavljenog u Narodnim novinama br. 36/2021 7. travnja 2021., Hrvatskom zavodu 
za zapošljavanje i na službenoj Internet stranici Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ za 
prijem u radni odnos na određeno vrijeme u turističkoj sezoni 2021. objavljuje 
 

Poziv kandidatima/kandidatkinjama na razgovor (intervju) 
 
 
Za natječaj za radno mjesto stručni referent – informator - recepcionar pristigle su 4 (četiri) 
prijave. Formalne uvjete natječaja zadovoljila su 4 (četiri) kandidata. 
Za natječaj za radno mjesto stručni referent – vodič pristigle su 4 (četiri) prijava. Formalne uvjete 
natječaja zadovoljila su 3 (tri) kandidata.  
Za natječaj za radno mjesto prodavač suvenira pristigle su 3 (tri) prijave. Formalne uvjete 
natječaja zadovoljila je 1 (jedna) kandidatkinja. 
Za natječaj za radno mjesto čistačica pristigle su 4 (četiri) prijave. Formalne uvjete natječaja 
zadovoljile su 4 (četiri) kandidatkinje. 
Za natječaj za radno mjesto pomoćni radnik pristiglo je 6 (šest) prijava. Formalne uvjete natječaja 
zadovoljilo je 6 (šest) kandidata. 
Za natječaj za radno mjesto vatrogasac pristigle su 2 (dvije) prijave. Formalne uvjete natječaja nije 
zadovoljio niti jedan kandidat. 
Na natječaj je stigla i dokumentacija jednog kandidata koji nije prijavom naveo za koje radno 
mjesto se prijavljuje, pa ista nije mogla biti razmatrana. 
 
 
Obzirom da su pojedine osobe predale prijave za više radnih mjesta, formalnim je uvjetima 
udovoljilo 15 osoba koje se pozivaju na razgovor koji će se održati 22. travnja 2021. u upravnoj 
zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici. 
Razgovor (intervju) s kandidatima će provesti Povjerenstvo za provedbu natječaja. 
Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati (redni broj, inicijali prezimena i imena, godište rođenja, 
vrijeme održavanja razgovora). U okviru razgovora će se provesti i usmena provjera poznavanja 
stranih jezika. 

 

 
Redni broj Inicijali prezimena i imena Godina rođenja Vrijeme održavanja razgovora 

1. T.N. 1963. 8:00 

2. J.D. 1991. 8:15 

3. B. M. 1991. 8:30 
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4. Š.M. 1976. 8:45 

5. P.I. 1990. 9:00 

6. K.S. 1979. 9:15 

7. J.M. 1978. 9:30 

8. Š.D. 1968. 9:45 

9. K.A. 1976. 10:00 

10. M.M. 1978. 10:45 

11. S.A. 1992. 11:00 

12. A.M. 1964. 11:15 

13. M.A. 1978. 11:30 

14. R.T. 1982. 11:45 

15. K.L. 1997. 12:00 

 
Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće 
smatrati kandidatom. 

 
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 
Javna ustanova Nacionalni park Paklenica 


