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KLASA: 135-02/21-01/01 

URBROJ: 2158-63-02-21-08 

Osijek, 3. prosinca 2021. 

 

POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA (TESTIRANJE) 

 

Na temelju članku 20. i 21. Pravilnika o raspisivanju i provedbi natječaja na Sveučilištu Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, raspisao je javni natječaj za izbor jednog 

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog savjetnika za računovodstvo u 

Odsjeku za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom 

vremenu, koji je objavljen 28. listopada 2021. godine na oglasnim mjestima/mrežnim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Osijek, mrežnoj stranici 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti u Osijeku i 29. listopada 2021. godine u „Narodnim novinama“ (broj 

117/21). 
 

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu prijavu sa svim 

traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provesti testiranje/razgovor, a o mjestu i 

vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice 

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr. 
 

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog 

savjetnika za računovodstvo u Odsjeku za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno 

vrijeme u punom radnom vremenu  razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj, te je utvrdilo 

pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja. 
 

Pisanoj provjeri znanja (testiranju) mogu pristupiti samo oni kandidati koji su dostavili 

pravovremenu i potpunu dokumentaciju, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.  
 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koje nisu podnijele pravovremenu i 

potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj i 

ne mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja (testiranju).  

 

Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju/razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni 

natječaj i isključuje se iz daljnjeg postupka i više se ne smatra kandidatom u postupku.  

 

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog 

savjetnika za računovodstvo u Odsjeku za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno 

vrijeme u punom radnom vremenu, je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz 

natječaja obavjestilo putem elektroničke pošte. 
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Pisana provjera znanja (testiranje) kandidata održat će se 

dana  8. prosinca 2021. godine s početkom u 9.00 sati 

u nastavnoj zgradi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 

u učionici broj 28,  Ulica cara Hadrijana 10, Osijek 

 

 

Literatura za pisanu provjeru znanja (testiranje):  

 

1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 

87/2016, 3/2018, 126/2019, 108/2020) 

 

2. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 13/2020) 

 

3. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 1/2017, 10/2017, 128/2017, 106/2018, 1/2019, 

80/2019, 1/2020, 1/2021) 

 

4. Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


