
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 

KLASA: 601-02/17-02/144 

URBROJ: 2155/1-07-01-17-3 

Omiš, 15. prosinca 2017. godine 

 

 

OBAVIJEST  I  UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA  I RADNIH ZADAĆA 

RADNOG MJESTA VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA-FINANCIJA DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ 

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja za voditelja računovodstva-financija DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ  / u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo /za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za 

pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za 

zapošljavanje, na WEB stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ te oglasnim pločama dječjih vrtića koji djeluju u 

sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ dana 01. prosinca 2017. godine, informira kandidate/kinje koji su 

podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalno-pravne uvjete po 

natječaju. 

 

Testiranje / pismeni dio / održat će se dana 18. prosinca 2017. godine u 17.00 sati u prostorijama  

hotela „PLAŽA“ -  Omiš / sala „CETINA“ /. 

 

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

                                                                                                                                

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi/e testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se 

neće smatrati kandidatima. 

 

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

- pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova i radnih zadaća 

voditelj/ice računovodstva-financija i 

- razgovor / intervju / s kandidatima/ kinjama. 

Maksimalni broj bodova koje kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 46 

bodova / 6 područja po 3 pitanja, svako pitanje se boduje sa 2 boda tj. 36 bodova iz 

pismenog testiranja i 10 bodova iz usmenog testiranja, temeljem provedenog razgovora  / 

intervjua /. 

 

Izvori za pripremu provjere znanja su: 

 

- Zakona o proračunu / „Narodne novine“, broj: 87/08., 136/12. i 15/15. /, 

- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu / „Narodne novine“, broj: 

124/14., 115/15. i 87/16. /., 

- Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu / „Narodne novine“, 

broj: 03/15., 93/15., 135/15., 2/17. i 28/17. /, 

- Zakona o porezu na dohodak  / „Narodne novine“, broj: 115/16. /, 

- Pravilnika o porezu na dohodak / „Narodne novine“, broj: 01/17. /i 



- Zakona o fiskalnoj odgovornosti / „Narodne novine“, broj: 139/10., 19/14. /. 

   

1. PRAVILA TESTIRANJA 

 

a/ po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje  

     odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu  

     pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju  

     formalno-pravne uvjete natječaja, te ostale osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele  

     prijavu na natječaj  za radno mjesto za koje se obavlja testiranje; 

 

b/ po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem; 

 

c/ za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru  

    znanja.   

 

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od: 

 

a/ provjera znanja bitnih za obavljanje poslova i radnih zadaća voditelja/ice računovodstva- 

    financija DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ. 

 

Pismena provjera znanja traje ukupno  2 sata. 

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. 

 

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova iz svakog područja, 

pristupaju na razgovor / intervju / s Povjerenstvom za provođenje natječaja za voditelja/icu 

računovodstva-financija. 

 

Nakon provedenog razgovora / intervjua /, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata 

prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru te predložiti 

kandidata koji zadovoljava uvjetima za radno mjesto. 

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA I RADNIH 

ZADAĆA RADNOG MJESTA VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA-FINANCIJA: 

 

1. Ivana Pupačić, magistra ekonomije,  Josipa Pupačića 20 – Slime, 

2. Nedjeljka Tomasović, dipl.oec . Četvrt Ribnjak 7 – Omiš, 

3. Marica Vukasović, ekonomist, Put Ribnjaka 1 – Omiš, 



4. Jelena Kogovšek, stručna prvostupnica / baccalaurea / ekonomije, Mosorska 3 – Dugi Rat, 

5. Joško Kovač, dipl.oec., Četvrt Ribnjak 14/II – Omiš, 

6. Teo Kovačić, ekonomist, Fošal 10 – Omiš, 

7. Ana Bartulović Pripuz, stručna prvostupnica / baccalaurea / ekonomije, Duće Vavlje 2/17 

– Omiš. 

 

 

                                                                                                       Predsjednik/ica Povjerenstva: 

                                                                                                                Đurđica Rogošić, v.r. 

                                                                                                       

  

 


