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Sukladno odredbama članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 04/18 i 

112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ objavila je 3. srpnja 2020. 

godine putem „Narodnih novina“ Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Sveti Đurđ na radno mjesto: 

1. stručni suradnik za financije i računovodstvo - 1 izvršitelj/ica na  neodređeno vrijeme uz 

obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, 

2. pomoćni radnik - 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u 

trajanju od tri mjeseca. 

 
 

UPUTE  I  OBAVIJEST  KANDIDATIMA 
 
 
 
1.   OPIS  POSLOVA  RADNOG  MJESTA 

1. 1. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO u JUO Općine Sveti 

Đurđ:  

- vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije za općinu i javne ustanove 

čiji je osnivač općina, 

- vodi materijalno knjigovodstvo za nabavku materijala, 

- izrađuje porezne i druge propisane evidencije, 

- provodi i organizira postupke javne i jednostavne nabave za potrebe općine i javne 

ustanove čiji je osnivač općina, 

- vodi evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara sa obračunom amortizacije i 

revalorizacije, 

- obavlja poslove u svezi izrade Proračuna, izmjena proračuna i pratećih akata kao i 

prijedloge ostalih akata iz područja financija i proračuna, 

- sastavlja financijska izvješća o izvršavanju proračuna i druga izvješća iz svog djelokruga 

rada za potrebe općinskih tijela i vanjskih korisnika, 

- izrađuje glavne financijske izvještaje i godišnji obračun proračuna, 

- organizira i nadzire naplatu prihoda, po potrebi provodi upravni postupak i donosi 

rješenja o naplati prihoda, 

- prati ostvarivanje Proračuna i njegovu uravnoteženost, obavlja nadzor namjenskog 

trošenja sredstava Proračuna, 

- surađuje s korisnicima sredstava općinskog proračuna i odgovarajućim institucijama, 

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 



 

1.2. POMOĆNI RADNIK u JUO Općine Sveti Đurđ: 

- vrši košnju javnih zelenih površina i površina u vlasništvu Općine, 
- obavlja poslove na uređenju i održavanju javnih površina i površina u vlasništvu Općine, 
- obavlja poslove na uređenju i održavanju groblja - košnja trave, skupljanje otkosa i 

otpada, šišanje thuja, čišćenje i održavanje mrtvačnice,  
- u zimskim mjesecima sudjeluje u akcijama čišćenja nerazvrstanih cesta, parkirališta, 

groblja i drugih površina od snijega, 
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

2. PODACI O PLAĆI 

 
Plaća je uređena člankom 8. Zakona o plaćama  u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine» br. 28/10), a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta  

određen je člankom 3. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 35/10, 27/12, 64/18, 15/19 i 43/20). 

 

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta:  

stručnog suradnika za financije i računovodstvo koji iznosi 2,02; pomoćnog radnika koji 

iznosi 1,50 i osnovice za izračun plaće koja se primjenjuje za službenike i namještenike u 

upravnim tijelima Općine Sveti Đurđ, a  koja iznosi 3.400,00 kuna, uvećanu za 0,5 % za svaku 

navršenu godinu radnog staža. 
 
 
 
3. TESTIRANJE  KANDIDATA 

 

 

a) Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na 

koje se prima – pismena provjera znanja. 

 

Pitanja kojim se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO za 

koji je objavljen natječaj temelje se na slijedećim propisima: 

 
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 

60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), 

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“, br.127/17), 

3. Zakon o proračunu („Narodne novine“, 87/08, 136/12, 15/15), 

4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  („Narodne novine“, broj 
124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19). 

 
Postupak testiranja kandidata na radno mjesto namještenika POMOĆNI RADNIK 

provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja. 

 
Prethodnoj   provjeri   znanja   i   sposobnosti   kandidata   mogu   pristupiti   samo 

kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 

 

 

 

 



 

 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao 

prijavu na oglas. 
 

b) Pravila  i  postupak  testiranja 
 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu 

dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. 

 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

 

Navedena pismena provjera traje 30 minuta. 

 

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, 

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti 

koncentraciju kandidata. 

 

Kandidati  koji  će  se  ponašati  neprimjereno ili će  prekršiti  jedno  od  gore navedenih 

pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati. 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. 

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. 

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja 

bodova na testiranju. 

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog 

postupka. 

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata 

prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 


