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PREDMET: Poziv kandidatima/kandidatkinjama na razgovor  
- natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta stručni suradnik –

vodič i stručni suradnik biolog - ekolog  
 
Temeljem Izvješća Povjerenstva nakon provjere pravovaljanosti i potpunosti pravodobno 
zaprimljenih zamolbi, te utvrđene liste kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za 
popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“, Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za zapošljavanje poziva na razgovor kandidate/kandidatkinje koji su zadovoljili formalne 
uvjete natječaja. 
 
 
1. Na natječaj za radno mjesto stručni suradnik - vodič pristigle su 2 (dvije) prijave. Formalne 
uvjete natječaja zadovoljio je 1 (jedan) kandidat, te se isti poziva na razgovor koji će se održati 
7.12.2018. (petak) s početkom u 8h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, 
Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici. 
Kandidat koji je zadovoljio formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručni suradnik - vodič: 
1. Nikica Bušljeta 

 
2. Na natječaj za radno mjesto stručni suradnik biolog-ekolog, pristiglo je 6 (šest) prijava. 
Formalne uvjete natječaja zadovoljila je 1 (jedna) kandidatkinja, te se ista poziva na razgovor koji 
će se održati 7.12.2018. (petak) s početkom u 8:30h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni 
park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici. 
Kandidatkinja koja je zadovoljila formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručni suradnik  
biolog – ekolog: 
1. Ivana Adžić 

 
Ovaj poziv bit će objavljen na internet stranici Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, www.np-
paklenica.hr, najkasnije dana 5. prosinca 2018. god.  
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj. 

 
Članovi Povjerenstva za provedbu natječaja:  

1. Natalija Andačić, predsjednica   

2. Katja Višnjić      

3. Gordan Lukač     
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