
POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA 
 
 
po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 3. veljače 2021. godine - NN 9/21 za radno mjesto 
pod rednim brojem:  
  
1. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - FINANCIJSKO PLANIRANJE 
I IZVJEŠTAVANJE - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i 
računovodstvenih poslova, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad, puno 
radno vrijeme s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb. 
 
Pozivaju se sljedeći kandidati s navedenim inicijalima prezimena i imena i godinom rođenja da pristupe testiranju: 
 

1. C. N. (1982.), 
2. R. B. (1997.), 
3. B. P. (1996.), 
4. B. I. (1994.), 
5. P. M. (1996.), 
6. B. Ž. (1986.), 
7. P. P. (1996.), 
8. T. S. (1968.). 

 
Pisana provjera znanja za radno mjesto pod rednim brojem 1 održat će se u ponedjeljak 22. veljače 2021. godine 
u 16:00 sati u trajanju od 60 minuta, na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ul. Nike Grškovića 1. 
 
Kandidati koji zadovolje bodovni prag pisane provjere znanja bit će pozvani na razgovor prema pozivu 
objavljenom na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta. 
 
Izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja za radno mjesto pod rednim brojem 1: 
 

1. Zakon o radu, 
2. Zakon o računovodstvu,  
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,  
4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, 
5. Zakon o porezu na dohodak, 
6. Zakon o doprinosima. 

 
 
Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
 
Kandidati koji pristupe pisanoj provjeri znanja u obvezi su nositi zaštitne maske sukladno preporukama Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvu, a u cilju sprečavanja i suzbijanja epidemije COVID-19. 
 
Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske 
isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti pisanoj provjeri 
znanja. 
 
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena pisane provjere znanja u trajanju od 60 minuta, te su dužni 
imati vlastite kalkulatore. 
 
Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno napuštati prostor u kojem se provjera odvija, koristiti mobitel ili 
druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju 
kandidata. 
 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov 
rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati. 
 
Odsjek za kadrovske poslove, tel. 4683-515 
 



 


