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Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor voditelja/ice računovodstva u Dječjem vrtiću 
Vukovar I, objavljuje 

 
POZIV 

za provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testa 
 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju koje će se održat 15. ožujka 2018. 
godine (četvrtak) u 17,00 sati, u prostorijama Centralnog objekta, E. Kvaternika 
27 u Vukovaru,  mogu pristupiti kandidati: 
 

1. Ljerka Ana Bukvić, 
2. Sunčica Tomičić, 
3. Andreja Arsenić, 
4. Mateja Dimić, 
5. Bernard Vukojević, 
6. Melanija Čurčinac, 
7. Svijetlana Malinović Nićivojević, 
8. Vanja Biljalov,  
9. Antonija Đikić, 
10. Ljubica Kljunić, 
11. Ana Koprtla. 

 
II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju ne mogu pristupiti: 

 
1. Biljana Milić- ne udovoljava uvjetima Natječaja (nepotpuna dokumentacija- 

potvrda poslodavca nije za traženo radno mjesto), 
2. Ivona Bijelonjić- ne udovoljava uvjetima Natječaja (neodgovarajuća stručna 

sprema- nema potrebnog staža za traženo radno mjesto), 
3. Ivana Vovk Nađ- ne udovoljava uvjetima Natječaja (neodgovarajuća stručna 

sprema- nema potrebnog staža za traženo radno mjesto), 
4. Damir Novaković- ne udovoljava uvjetima Natječaja (nepotpuna 

dokumentacija- nema potvrde poslodavac o obavljenim poslovima) 
5. Biljana Marković- ne udovoljava uvjetima Natječaja (nepotpuna 

dokumentacija- nema potvrdu poslodavca, zamolbu i nema potrebnog staža 
za traženo radno mjesto), 



6. Damir Čilić- ne udovoljava uvjetima Natječaja (nepotpuna dokumentacija- 
nema potvrdu poslodavca i zamolbu), 

7. Ivana Abjanović Marić- ne udovoljava uvjetima Natječaja (nepotpuna 
dokumentacija- nema zamolbu, potvrda HZMO nema podatke o stručnoj 
spremi), 

8. Tanja Segedi- ne udovoljava uvjetima Natječaja (nepotpuna dokumentacija, 
nadopuna dokumentacije pristigla izvan roka za prijavu). 
 

III. Na testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. 
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge zbog 
kojih pojedini kandidat eventualno ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme. 
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme povukao 
prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom 
testiranju remeti mir i /ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat 
koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.  

IV. PRAVILA I PODRUČJE TESTIRANJA 
Pisani test sastoji se od 10 pitanja. Testiranje traje 45 minuta.  
Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda 
testiranja.  
Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova 
radnog mjesta voditelja/ice računovodstva.                       
Svako pitanje se vrednuje od 1 boda, ½ boda ili 0 bodova, ovisno o točnosti 
odgovora. 
Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja 
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju, te će ovisno o uspjehu na 
testiranju, vršiti i rangiranje kandidata.  
 
Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova 
radnog mjesta, a pitanja će se odnositi iz područja: 
 
1. Zakon o proračunu (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 87/08., 

136/12. i 15/15.), 
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Službeni 

vjesnik „Narodne novine“ broj 124/14.), 
3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 

(Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 3/15.), 
4. Zakon o porezu na dohodak (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 

115/16.) 
 

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića Vukovar 
I www.djecjivrticvukovar1.hr i oglasnoj ploči Vrtića 20. ožujka 2018. godine.  
Ukoliko dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova na pisanom testiranju, 
provest će se intervju kojim Povjerenstvo utvrđuje interese i motivaciju za rad u 
Vrtiću. O ovome će kandidati  naknadno biti obaviješteni. 
Rezultati intervju boduju se od 1 do 5. 
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo će sastaviti Rang listu 
kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. 



Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti podnosi se 
ravnatelju i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar I na donošenje Odluke o 
izboru.  

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića. 
 
                                                                             
 
                                                                                   Predsjednica Povjerenstva 
                                                                                   Antonia Sekelez  

 


