
 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

prijavljenima na javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim 
novinama br. 51/22 od 29. travnja 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 PRAVNIH POSLOVA 
1.1. Služba za javnu nabavu 
1.1.1. stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 

mjesto rada: Zagreb, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci 
 

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA CROLIS (CROatian Land Information System) 
2.1. viši stručni savjetnik za IT razvoj i poslovnu analitiku - 2 izvršitelja na neodređeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom, mjesto rada: Zagreb, uz obvezni probni rad od 6 
mjeseci 
 
 

3. Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

3.1. stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 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, 06. lipnja 
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/ 

https://www.apprrr.hr/o-nama/
https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/


• Izravne potpore: https://www.apprrr.hr/izravne-potpore/ 
Tržišne potpore: https://www.apprrr.hr/organizacija-trzista/ 
 

 
Za kandidate za radno mjesto 1.1.1. stručni savjetnik uz gore navedene propise provjerit će se 
dodatno i stručno znanje iz područja javne nabave: 
 

• Zakon o javnoj nabavi: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3414 
 
 
Za kandidate za radno mjesto 2.1. viši stručni savjetnik za IT razvoj i poslovnu analitiku uz gore 
navedene propise provjerit će se dodatno: 
 

• ARKOD: https://arkod.apprrr.hr/ 
 
 

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. intervjua s kandidatima  

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za 
prijam u radni odnos na neodređeno 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. 
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