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OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
U Narodnim novinama broj 27 od 20. ožujka 2019. objavljen je javni natječaj za prijam
u službu vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac radi obavljanja
vježbeničkog staža za radno mjesto: Viši računovodstveni referent - 1 izvršitelj/ica.
Od dana objave natječaja počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.
Opis poslova za radno mjesto Viši računovodstveni referent:
-

Vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije,
Vodi materijalno knjigovodstvo,
Vodi obračun plaća i naknada,
Izrađuje porezne i druge propisane evidencije,
Vodi blagajničko poslovanje,
Prati propise iz područja financija, materijalno-financijskog poslovanja i knjigovodstva.
obavlja druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili općinski načelnik.
Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) plaću službenika i namještenika u upravnim
odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža. Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o
osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/10. i 16/18) i
Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/10. i
21/16). Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova
radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i
intervju kojim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u jedinici
lokalne samouprave. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,
povukao prijavu na natječaj.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:
-

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18),
Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15),
Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 127/17),
Zakon o lokalnim porezima (NN, br. 115/16 i 101/17),
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13),
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15,
87/16 i 3/18),
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15,
93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18),
Zakon o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09),
Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18)

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 provjeri znanja.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta. 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,
- 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.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog
broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno
na ovoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka
8, 48306 Sokolovac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
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