OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenima na javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme-pripravnik, objavljen u
Narodnim novinama br. 09/22 od 21. siječnja 2022. godine, putem Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje (HZZ) te 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. stručni savjetnik– pripravnik - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, mjesto rada: Zagreb, pripravnički staž 12 mjeseci

1.2. Služba za odobrenje isplata za investicijske mjere ruralnog razvoja

1.2.1. stručni savjetnik – pripravnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, mjesto rada: Zagreb, pripravnički staž 12 mjeseci

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 pisanog testiranja:
Testiranje će se održati dana 12. travnja 2022. godine, u vremenu od 10:00 – 10:45 sati, u
Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14.
(Kockica).
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 – pisana
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/

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 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. pisane provjere znanja - uključuje provjeru stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova
radnog mjesta za koje je raspisan natječaj
2. intervjua s kandidatima
Pisana provjera znanja traje 45 minuta.
Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:
•
•
•
•
•

korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,
korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,
napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,
razgovaranje s ostalim kandidatima,
ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će
udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.
Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 20 BODOVA.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60%
od ukupnog broja bodova, odnosno 12 BODOVA.
Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja o terminu održavanja intervjua bit će posebno
obavješteni.
Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za
prijam u radni odnos na određeno vrijeme - pripravnik 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.
Svi kandidati koji pristupaju testiranju obvezni su ispravno nositi zaštitne ili medicinske maske
tijekom ulaska i boravka u prostorijama u kojima se provodi testiranje.
Tijekom boravka u prostorijama u kojima se provodi testiranje, kandidati su obvezni pridržavati se
svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo.

