Obavijest kandidatima za prijam u službu u Upravnim tijelima Grada Križevaca
Cijenjeni kandidati, koji se javljate za prijam u službu Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca na radno mjesto: Stručni suradnikpoljoprivredni redar (m/ž - 1 izvršitelj/izvršiteljica), ovim vas putem obavještavamo o
Opisu poslova radnoga mjesta za koje se natječete te plaći navedenog radnog mjesta.
Opis poslova:
Nadzire provođenje odluka Gradskog vijeća o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća za
ministarstvo nadležno za poljoprivredu, o primjeni potrebnih agrotehničke mjera u
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju, podnosi izvješće Ministarstvu o provođenju mjera za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, nadzire provođenje mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, a osobito: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova,
uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i
održavanje vjetrobranskih pojasa, donosi rješenja kojima se naređuje: poduzimanje radnji u
svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji,
poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka, pojedinačnih stabala
i grmlja te je dužan o utvrđenom stanju i poduzetnim mjerama redovito izvještavati nadležnu
poljoprivrednu inspekciju, naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje
obavezne prekršajne naloge i obavlja i druge poslove koje mu odredi pročelnik i
gradonačelnik.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja trebaju pripremiti materiju obuhvaćenu
sljedećim propisima:
 Statut Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16,
1/18. i 3/18 - pročišćeni tekst)
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18)
 Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18)
Podaci o plaći
Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Upravnim tijelima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 1/18.) za radna
mjesto Stručnog surdanika u Upravnim tijelima Grada Križevaca propisan je koeficijent 1,95
dok je osnovica utvrđena u iznosu od 4.300,00 kuna (bruto).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te
ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja
obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti, poznavanje rada na računalu te intervju. Za svaki
dio provjere kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,
povukao prijavu na natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz
područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju i provjeri znanja
rada na računalu.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O
rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese,
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.
Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje
rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Postupak testiranja
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi
fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje
pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena
pitanja iz navedenih područja testiranja, dok se provjerom znanja rada na računalu smatra
rješavanje pisanog testa odabiranjem točnog odgovora između više ponuđenih ili
upisivanjem točnog odgovora.
Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.
Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici
krizevci.hr i oglasnoj ploči Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.
Ostale upute.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u
natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili
dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa
kandidata.

Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta,
to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u natječaju. Podnositelji koji ostvaruju
pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom propisu dužni su u prijavi pozvati se
na to pravo i priložiti potrebne dokaze radi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju pod
jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu
navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža
u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se
podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
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