
Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
viši stručni suradnik za financije i proračun – 1 izvršitelj/izvršiteljica u  Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Žakanje, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81, od 09. rujna 2016. godine
Rok za podnošenje prijava je do 17. rujna 2016. godine

Opis poslova radnog mjesta:
- Prati proračunske pozicije, te o tome izvješćuje Pročelnika,
- Izrađuje  sve potrebite  evidencije  i  izvješća  rashoda,  prodaje,  prijenosa  na  drugog

korisnika i sl.
- Vodi knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara po vrstama, namjeni i vrijednostima

i sl.
- Usklađuje analitičke evidencije sa stanjem bilance glavne knjige,
- Sudjeluje u izradi proračuna Općine Žakanje, te izradi izmjena i dopuna proračuna;
- Redovito prati i analizira izvršenje prihoda i rashoda proračuna po vrstama i namjeni;
- Obavlja kontiranje financijsko materijalne dokumentacije;
- Razvrstava i kontira dnevne izvode po računima;
- Izrađuje  bruto  bilance  i  zaključke  listove,  te  brine  o  urednom  knjiženju

knjigovodstvenih dokumenta;
- Usklađuje  analitiku  sa  sintetikom,  te  brine  o  odlaganju  i čuvanju  financijskih

dokumenata;
- Vrši kontrolu i plaćanje ulaznih faktura;
- Vrši fakturiranje i naplatu po izlaznim fakturama, te vodi potrebne evidencije;
- Obavlja poslove vezane uz obračun, isplatu i evidenciju naknada za rad vijećnika i

radnih tijela,
- Prati  zakonske propise za obračun i  isplatu plaća zaposlenih  i  ostalih  naknada za

zaposlene (porezi, doprinosi, osobni odbici, uplatni računi na koje se uplaćuju porezi i
doprinosi), te naknade za rad radnih tijela;

- Izrađuje statističke i ostale propisane izvještaje vezane za isplatu plaća, naknada plaća,
naknada za rad i svih drugih primanja;

- Vrši knjiženja poslovnih događaja u knjigovodstvenim evidencijama;
- U skladu sa zakonskim propisima odlaže i  čuva knjigovodstvenu dokumentaciju  i

isprave;
- Vodi blagajničko poslovanje;
- Vodi brigu o zakonskim rokovima dostave financijskih izvještaja, statističkih i drugih

izvještaja;
- Dostavlja sve financijske i statističke izvještaje (Državnom uredu za reviziju, FINI,

Poreznoj upravi, Državnom uredu za statistiku, Ministarstvu financija);
- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika

Podaci o plaći:

Plaća je utvrđena Odlukom o II izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje (Službeni
glasnik Općine Žakanje broj 05/15).



Osnovnu plaću službenika raspoređenog na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i
proračun  čini  umnožak  koeficijenta  složenosti  poslova  radnog  mjesta  koji  iznosi  1,50  i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica  za  obračun  plaće  službenika  i  namještenika  u  Jedinstvenom  upravnom odjelu
Općine  Žakanje  utvrđena  je  Odlukom načelnika  Općine  Žakanje  od  07.  listopada  2010.
godine i  iznosi 4.090,00 kn bruto (Službeni glasnik Općine Žakanje broj 06/10).
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