Upravno vijeće Centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za promociju
poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća

Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči Općine Bošnjaci i Internet stranici Općine
Bošnjaci 05. srpnja 2021. godine.
Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe dana 14. srpnja 2021. godine.
Pismena provjera znanja
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna pismena
provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere, kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1-20.
Pismena provjera boduje se od 1 do 20 bodova. Točan odgovor na svako pitanje bodovat će se s
jednim bodom. Odgovor koji nije u cijelosti točan odgovor, ali obuhvaća više od pola točnog
odgovora, bodovat će se s pola boda
Strukturirani Intervju se boduje od 1 do 20 bodova. Za svaki odgovor na strukturiranom
intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno jedan bod.
Pismena provjera znanja izvršit će se iz slijedećih područja:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01,
41/01, 55/01, 76/10, 85/10. i 05/14.),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15., 123/17, 98/19. i 144/20)
3. Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17. i 98/19.),
4. Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.),
5. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19.,
98/19., 32/20. i 42/20.),
6. Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.),
7. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16),
8. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
https://ruralnirazvoj.hr/program/
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere
znanja na provedenom pismenom testiranju
Vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici
općine Bošnjaci (www.bosnjaci.hr) te na oglasnoj ploči Općine Bošnjaci najmanje 5 dana prije
održavanja provjere.

Pravila i postupak testiranja
Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će
biti obaviješteni pisanim putem.
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet
neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti uručen test za provjeru znanja.
Pismena provjera znanja traje 60 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dozvoljeno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
- na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti
će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.
Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.
Kroz strukturirani razgovor (intervju) s kandidatom provjeravaju se njegove organizacijsko
komunikacijske vještine.
Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o
provedenom postupku, utvrđuje rang listu kandidata te utvrđuje prijedlog kandidata za
ravnatelja i dostavlja ga Upravnom vijeću.

