
Način obavljanja pisane provjere znanja i motivacije pristupnika te 

razgovora pred Povjerenstvom 

Pisana provjera znanja i motivacije pristupnika za prijavu na Natječaj (I. razina) sastoji od 10 

pitanja: motivacija pristupnika za prijavu na Natječaj, pitanja o ustroju Sveučilišta i Odjela te 

pitanja iz poznavanja proračunskog računovodstva.  

Pristupnici Natječaja za odgovore na navedenih 10 pitanja imaju 2 nastavna sata od 45 minuta. 

Odgovori moraju biti napisani jasno i razumljivo. Odgovori na pitanja pod rednim brojevima 

6.,7.,8.,9. i 10. knjiže se na priloženoj temeljnici prema izvatku računskog plana proračuna kako 

slijedi: 

 

IZVADAK IZ RAČUNSKOG PLANA PRORAČUNA 

 

KONTO   NAZIV 

 

02211  Računala i računalna oprema 

11121  Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka 

12319  Ostala potraživanja od zaposlenih 

16615  Potraživanja za prihode od pruženih usluga 

23211  Službena putovanja 

23213  Obveze za stručno usavršavanje zaposlenika 

23224  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 

23235  Zakupnine i najamnine 

23721  Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu 

23921  Obveze za PDV kod obveznika PDV-a 

23957  Obveze za EU predujmove  

32111  Rashodi za dnevnice za službeni put u zemlji 

32113  Rashodi za naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 

32115  Rashodi za naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 

32211  rashodi za uredski materijal 

32131  Rashodi za seminare, savjetovanja i simpozije 

32241  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 

32354  Licence 

37215  Stipendije i školarine 

63231  Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 

66151  Prihodi od pruženih usluga 

91111  Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu (osnovna   

  sredstva, odnosno dugotrajna imovina) 

91512  Promjene u obujmu imovine 

96615  Obračunati prihodi od pruženih usluga 

 

Kriteriji za bodovanje odgovora pristupnika na postavljenja pitanja na pisanoj provjeri znanja i 

motivacije pristupnika za prijavu na Natječaj (I. razina) su sljedeći:  

 

 

Redni broj 

pitanja 

Maksimalni broj ostvarenih bodova na pisanoj 

provjeri znanja i motivacije pristupnika (I. razina)   

1. 10 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 2 

6. 10 



7. 2 

8. 10 

9.  10 

10. 10 

 Sveukupno 60 bodova 

 

Maksimalan broj ostvarenih bodova na pisanoj provjeri znanja i motivacije pristupnika 

za prijavu na Natječaj (I. razina) je 60 bodova. Pristupnici trebaju ostvariti najmanje 60% 

bodova odnosno 36 bodova kako bi ostvarili ulazak na II. razinu provedbe Natječajnog 

postupka, i to razgovor (intervju) pred Povjerenstvom. 

 

Maksimalan broj ostvarenih bodova na II. razini je 40 bodova.  

Na II razini  postupka ((razgovor (intervju) pred Povjerenstvom)) Povjerenstvo će 

pristupnicima postaviti 5 pitanja. 

Kriteriji za bodovanje odgovora pristupnika na postavljenja pitanja su sljedeći: 

  

Redni broj 

pitanja 

Maksimalni broj ostvarenih bodova na  

razgovoru (intervjuu) pred Povjerenstvom (II. razina) 

1. 10 

2. 5 

3. 10 

4. 5 

5. 10 

 Sveukupno 40 bodova 

 

 

Maksimalan broj ostvarenih bodova na I. i II. razini: na pisanoj provjeri znanja i 

motivacije pristupnika za prijavu na Natječaj i na razgovoru (intervjuu) pred 

Povjerenstvom je 100 bodova. 

 

Na temelju ukupnog broja bodova na I. i II. razini svih pristupnika Natječaja, Povjerenstvo 

utvrđuje listu reda prvenstva (rang listu) pristupnika. 

Prvi na listi je pristupnik s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom ostali pristupnici 

prema redoslijedu bodova. 

Prema utvrđenoj rang listi pristupnika Natječaja prema ukupnom broju bodova na I. i II. razini, 

Povjerenstvo će predložiti pročelniku Odjela za matematiku predloženika koji je ostvario 

najveći broj bodova na I. i II. razini za izbor i prijam na položaj III. vrste-voditelj Odsjeka 

računovodstvenih poslova u Uredu za financije i računovodstvo na Odjelu za matematiku u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 


