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                                       ODLUKA  O VREDNOVANJU I PROCJENI KANDIDATA 

                                                 PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ 28.1.2020. 

 

Mjesto provjere: OŠ Generalski Stol 

Vrijeme provjere: 11.2.2020. 

                                 * radno mjesto učitelja njemačkog jezika-prema Odluci ravnatelja, a prema čl.10 

Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja odlučeno je da nema procjene jer je prijavljen samo jedan 

kandidat 

                                 *  radno mjesto knjižničara-8.00-8.30 

                                 * radno mjesto učitelja glazbene kulture-8.30-9.00 

                                *  radno mjesto tajnika -9.00-9.30 

                                 *radno mjesto računovođe- 9.30-11.30 

                                 Područja provjere: 

Radno mjesto računovođe-pisana i usmena provjera prema Pravilniku o načinu i postupku         

                                              zapošljavanja u osnovnoj školi, zbog specifičnosti rada na računovodstvenim  

                                               poslovima u   školi 

                                            Pisana provjera: provjera praktičnog znanja rada na računovodstvenim  

                                                                          poslovima-rad u COP-u /obračun plaća zaposlenika/ 

                                                                                           - rad u riznici Karlovačke županije 

                                                                                    /unošenje računa, knjiženje izvoda i plaća , plaće  

                                                                          pomoćnika u nastavi, plaće zaposlenih na ugovor o djelu/ 



                                                                                             -izrada financijskih izvješća 

Ukoliko kandidat ne zadovolji na pisanoj provjeri, ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru. 

                            Usmena provjera:  Zakon o proračunu, 

                                                              Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,                            

                                                              Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 

Radno mjesto tajnika: usmena provjera-stručna znanja, vještine , interesi, motivacija, radno iskustvo i  

                                                                         postignuća u radu 

                                                                          -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

                                                                          -Zakon o radu 

 

Radno mjesto učitelja glazbene kulture: usmena provjera-stručna znanja, vještine , interesi, motivacija,  

                                                                                                    radno iskustvo i  postignuća u radu                                                                      

                                                                          -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

                                                                          -Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja 

                                                                            učenika u osnovnim i srednjim školama 

Radno mjesto učitelja njemačkog jezika: usmena provjera-stručna znanja, vještine , interesi, motivacija,  

                                                                                                    radno iskustvo i  postignuća u radu                                                                      

                                                                          -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

                                                                          -Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja 

                                                                            učenika u osnovnim i srednjim školama 

Radno mjesto knjižničara: usmena provjera-stručna znanja, vještine , interesi, motivacija,  

                                                                                                    radno iskustvo i  postignuća u radu                                                                      

                                                                          -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

                                                                          -Zakon o knjižnicama 

Kandidat koji ne pristupi provjeri više se ne smatra kandidatom, te se smatra da je odustao od prijave 

na natječaj. 

                                                                               

                                                                               Predsjednica  Povjerenstva: Mirna Roth Bišćan                                                                                                     


