
Obavijest i upute o testiranju za pismeno testiranje za radno mjesto - VODITELJ 

RAČUNOVODSTVA 

Naziv radnog mjesta: VODITELJ RAČUNOVODSTVA (m/ž), rad na neodređeno puno radno 

vrijeme uz probni rok u trajanju od 3 mjeseca. 

(Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama 

Dječjeg vrtića Cipelica te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica od  23.kolovoza 2021. godine 

do 31. kolovoza 2021.) 

  

Prijavljeni kandidati za radno mjesto voditelja računovodstva koji su svoju prijavu podnijeli 

pravovremeno  i potpuno te  ispunjavaju formalne uvjete Natječaja 

o b a v j e š t a v a j u    s e 
 da će se pisano testiranje održati 

 održati 09. rujna 2021. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Dječjeg 

vrtića  Cipelica, Vukovarska ulica 15, Čakovec (ulaz s glavne ceste). 

  

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. 

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više 

se neće smatrati kandidatima. 

  

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta  

 Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama 

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 45 bodova 

(30 bodova iz pisanog testiranja i 15  bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua). 

Izvori za pripremu provjere znanja su: 

1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) 

2. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) 

3. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 

01/21) 

4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 

115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)  

5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – pročišćeni tekst 

(Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) 



6. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) 

7. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 26/10, 

120/13 i 1/20) 

8. Statut Dječjeg vrtića Cipelica ( KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) 

9. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/19-01/23, URBROJ: 2109-100-

01-19-03) 

10.  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj  10/97, 107/07 I 

94/13, 98/19) 

 PRAVILA TESTIRANJA 

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem. 

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru 

znanja. 

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od: 

 Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelja računovodstva. 

Pismena provjera znanja traje ukupno 60  minuta. 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: 

 koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama; 

 koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

 napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja; 

 razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red 

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, 

a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao 

prijavu na natječaj. 

1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na 

razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.  

2. Vrijeme i mjesto održavanja intervju-a (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, 

objaviti će se na službenoj web stranici Dječjeg vrtića Cipelica dv-cipelica.hr. Povjerenstvo 

za provedbu natječaja  kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i 

motivaciju kandidata za rad u vrtiću.  

3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata 

prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru. 



Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i 

Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove. 

Kandidati su se dužni pridržavati svih propisanih mjera sprječavanja širenja COVID-19 virusa, 

kao i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

  


