OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme, objavljen u Narodnim
novinama br. 124/21 od 19. studenoga 2021. godine te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
(HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja)
1. SEKTOR ZA INVESTICIJSKE MJERE RURALNOG RAZVOJA
1.1.
Služba za ekonomske analize
1.1.1. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno
nenazočnog radnika, s punim radnim vremenom, mjesto rada: Zagreb, uz obvezni probni
rad od 3 mjeseca
2. PODRUŽNICA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
2.1. stručni savjetnik-kontrolor – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno
nenazočnog radnika, s punim radnim vremenom, mjesto rada: Osijek, uz obvezni probni
rad od 3 mjeseca
3. PODRUŽNICA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
3.1. viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno
nenazočnog radnika, s punim radnim vremenom, mjesto rada: Split, uz obvezni probni
rad od 2 mjeseca
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete moći će pristupiti testiranju radi provjere znanja,
sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se prijavili.
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja: Ulica grada Vukovara 269d, IV. kat Zagreb, 12. siječnja
2022. godine.
S ciljem pravovremene pripreme kandidata za testiranje, potrebno je detaljno se upoznati s
djelokrugom rada Agencije za plaćanja.

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta – usmena
provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:
•
•
•
•

Agencija za plaćanja: https://www.apprrr.hr/o-nama/
Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.: https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/
Izravne potpore: https://www.apprrr.hr/izravne-potpore/
Tržišne potpore: https://www.apprrr.hr/organizacija-trzista/

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su
dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja uz pridržavanje propisanih
epidemioloških mjera.
Kandidati koji se pozivaju na usmeno testiranje obavijestit će se pisanim putem (elektroničkom
poštom) ili telefonom.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome su obaviješteni pisanim putem
(elektroničkom poštom) i neće moći pristupiti testiranju.
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi
utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Testiranje kandidata sastoji se od:
1. intervjua s kandidatima
Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za
prijam u radni odnos na određeno vrijeme sastavlja izvješće o provedenom postupku s prijedlogom
kandidata sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja ravnatelju Agencije
za plaćanja.
Ravnatelj Agencije za plaćanja donosi odluku o izboru i prijmu radnika ili poništenju natječaja/dijela
natječaja.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka objavit će se na internetskim stranicama najkasnije u roku
od 3 dana od dana donošenja Odluke o izboru i prijmu radnika. Svi kandidati prijavljeni na javni
natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o
zaštiti osobnih podataka.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog 2021. godine prilikom
dolaska u službene prostorije Agencije za plaćanja potrebno je predočiti važeću EU digitalnu COVID
potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.
Drugi odgovarajući dokaz koji je osoba u obvezi predočiti:
-

-

-

-

da je preboljela bolest COVID-19 i dijagnoza je postavljena na temelju brzog antigenskog testa
unazad 12 mjeseci, dokaze potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje
na temelju nalaza brzog antigenskog testa
da je imala dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imala je s tim oboljelima kontakte,
proglašavana je takozvanim vjerojatnim slučajem te joj bolest nije dijagnosticirana
laboratorijskim testom, dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o
preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
da joj je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12
mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite
ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci
da je preboljela bolest COVID-19, a bolest joj je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili
vjerojatni slučaj, a cijepljena je jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije
prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne
zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju
jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci
od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja

Osobi koja na ulazu ne predoči važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz neće
se dozvoliti ulazak u službene prostorije Agencije za plaćanja.
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 1. lipnja 2021. propisano je da su valjani
sljedeći testovi:
• PCR test koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja,
• brzi antigenski test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sata od trenutka testiranja.
Svi kandidati koji pristupaju testiranju obvezni su ispravno nositi zaštitne ili medicinske maske
tijekom ulaska i boravka u prostoru Agencije za plaćanja.
Tijekom boravka u službenim prostorijama Agencije za plaćanja kandidati su obvezni pridržavati se
svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo.

