
Obrazac 1 – test i intervju 
 
 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU I RAZGOVORU S KANDIDATIMA, POPIS 
KANDIDATA/KANDIDATKINJA 

ZA PISMENO TESTIRANJE I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO računovodstveni referent - 
financijski knjigovođa po natječaju objavljenom u Narodnim novinama  broj: 84/2019 od 06. 

rujna 2019.g. 

 
OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO 

računovodstveni referent - financijski knjigovođa 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 84/2019 od 06. 
rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto 
računovodstveni referent - financijski knjigovođa informira kandidate koji su podnijeli 
pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju. 
 
Testiranje, pisani dio će se održati dana 02. listopada 2019.g., (srijeda) u 10,00 sati u 
prostorijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, u sindikalnoj 
dvorani u podrumu Poliklinike (kod urološke ambulante). 
 
Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska 
i prisustvovanja testiranju. 
Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više 
se neće smatrati kandidatom. 
 

• RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 
 
Testiranje će se provesti na slijedeći način: 
 pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta 

računovodstveni referent - financijski knjigovođa 
 razgovor (intervju) s kandidatima – utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju 

za rad na radnom mjestu računovodstveni referent - financijski knjigovođa, 
komunikacijske vještine te pripremljenost za intervju (opća znanja o budućem 
poslodavcu)  kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u 
dosadašnjem radu. 
 

Izvori za pripremu provjere znanja su: 
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) 
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu (NN 115/15). 
 

 
• PRAVILA TESTIRANJA 

 
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati 



koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te 
osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se 
obavlja testiranje. 
 
Po utvrđivanju identiteta kandidata započet će se s testiranjem. 
 
Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su 
jednaka za sve kandidate. 
 
Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od provjere znanja bitnih za obavljanje 
poslova radnog mjesta računovodstveni referent - financijski knjigovođa kroz deset pitanja. 
Svako točno pitanje kandidatu donosi 1 bod. 
 
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 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 postupi na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, 
a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat 
povukao prijavu na natječaj. 

 
Kandidati koji su na pismenom testu ostvarili više od 60% od ukupnog broja bodova biti će 
posebnom obavijesti koja će biti objavljena na web stranici bolnice pozvani na razgovor s 
Povjerenstvom dana 04. listopada 2019.g. (petak) u 10,00 sati u prostorijama Opće bolnice 
Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, sindikalna dvorana u podrumu zgrade 
Poliklinike (kod urološke ambulante). 
Kandidati koji nisu ostavrili više od 60 % od ukupnog broja bodova ne mogu pristupiti 
usmenom razgovoru s Povjerenstvom. 
 
Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo će bodovati razgovor sa svakim kandidatom na 
način da svaki član Povjerenstva kandidata boduje bodovima od  0 do 3 nakon čega će 
utvrditi rang listu kandidata. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je ostvario 
više od 60% od ukupnog broja bodova. 

 
Povjerenstvo dostavlja ravnateljici Opće bolnice Šibensko-kninske županije Izvješće o 
provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova 
ostvarenih na provjeri znanja,vještina, sposobnosti i intervjua, a koji donosi odluku o prijemu 
na radno mjesto izabranog kandidata. 
 
Popis kandidata koji su podnijeli zamolbu u roku i ispunjavaju uvjete natječaja te se 
pozivaju na pismeno testiranje :  
 
 
 

 
  



Red. broj Ime i prezime 
1. P.V. (1991.) iz Šibenika 
2. K.T. (1987.) iz Šparadića – Šibenik 
3. T.M. (1990.) iz Šibenika 
4. M.P. (1980.) iz Šibenika 
5. D.M. (1967.) iz Šibenika 
6. A.M. (1993.) iz Šibenika 
7. A.V. (1993.) iz Unešića 
8. I.S. (1980.) iz Sitnog Donjeg 
9. A.P. (1974.) iz Šibenika 

10. C.Š. (1991.) iz Šibenika  
11. J.B. (1982.) iz Šibenika 
12. K.M. (1976.) iz Dubravica – Skradin 
13. L.Š.L. (1992.) iz Knina 
14. D.Š. (1981.) iz Šibenika 
15. D.R. (1972.) iz Šibenika 

 
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 
 


