
 
OBAVIJEST 

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08 i 61/11): U „Narodnim novinama“ broj NN 
7/2018   Broj oglasa u izdanju: 219 Stranica tiskanog izdanja: 4 Datum tiskanog izdanja: 19.1.2018., 
objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice, na radno mjesto 
„Voditelj Odsjeka za poreze, financije i proračun“, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž). Tekst 
natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave natječaja u Narodnim novinama teće rok za 
podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili 
neposredno na protokol Općine Jasenice, 05. veljače 2017. godine. 
Opis poslova radnog mjesta „Voditelj Odsjeka za poreze, financije i proračun“: 
- planiranje, vođenje i koordiniranje rada odsjeka za poreze, financije i proračun, izrada nacrta 
proračuna, izmjena i dopuna proračuna, kontrola izvršenja proračuna, polugodišnjih i godišnjih izvješća 
o izvršenju, praćenje i analiza stanja, predlaganje mjere u djelatnostima iz svog područja, planiranje i 
koordiniranje vođenja knjigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, izdataka i rashoda Proračuna, 
te knjigovodstvenih evidencija imovine općine, osiguranja imovine, te poslove platnog prometa i 
blagajničkog poslovanja, vodi naplatu svih općinskih poreza i prihoda, obavlja i druge poslove koje 
odredi načelnik i pročelnik.  
Koeficijent složenosti poslova za obračun plaće navedenog radnog mjesta je 2,60, a osnovica za izračun 
plaće iznosi 3.000,00 kn, bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 
mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu 
godinu radnog staža.  
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio 
provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 - 10.  

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:  Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Statut Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice br. 
1/13 i 2/13), Etički kodeks zaposlenika općinske uprave Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ br. 

2/12) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10 i 19/14),  Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 

136/12 i 15/15),  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 
127/17) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15 i 93/15, 
135/15 i 2/17) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) Pravilnik o sadržaju 
obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN broj 32/15, 102/15, 35/17) Pravilnik o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13),  
Izvor – mrežne stranice „Narodnih novina“ su: www.nn.hr i mrežne stranice Općine Jasenice 
www.jasenice.hr  
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. 
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na 
pisanom testiranju. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je upravna 
zgrada Općine Jasenice u Maslenici P. Zoranića 61; dana 12. veljače 2018. godine s početkom u 10:00 
sati. Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona i e pošte. Također molimo 
podnositelje da uz prijavu prilože sve isprave naznačene u natječaju–manjak samo jedne isprave 
automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti 
prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu na natječaj. 

Općina Jasenice 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu 
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Klasa: 112-01/18-01/01 

Urbroj: 2198/21-03-18-2 od 15. I. 2018.    (219) 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Jedinstvenoga 

upravnog odjela Općine Jasenice raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice 

na radno mjesto: 

– voditelj odsjeka za poreze, financije i proračun – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno 

vrijeme. 

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog, financijskog ili drugog 

odgovarajućeg smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, organizacijske sposobnosti i 

komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom. 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 

12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

istog zakona. 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a koji će u slučaju 

prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom. 

Kandidat koji ima pravo na prednost pri prijmu u službu po posebnom zakonu dužan se 

pozvati na to pravo pri prijavi na natječaj i imat će prednost pred ostalim kandidatima samo 

pod jednakim uvjetima. 

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine 

broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku 

stručnu spremu (VSS) na temelju prijašnjih propisa. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je 

u Maslenici, P. Zoranića 61. 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju 

formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te 

intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Na web-stranici Općine Jasenice www.jasenice.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći, 

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te 

pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na 

oglasnoj ploči Općine Jasenice, P. Zoranića 61, objavit će se vrijeme održavanja prethodne 

provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

1. životopis, 2. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, a ako podnositelj 

prijave ne posjeduje navedene dokumente, može priložiti domovnicu), 3. dokaz o 

odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome), 4. uvjerenje o položenome državnom 

stručnom ispitu ako ga je podnositelj prijave položio, 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv 

podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci, 6. 

dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine što se dokazuje 

potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u 

elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

7. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijem u službu ne postoje zapreke 



iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se 

dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog 

mjesta na koje se prima. 

Svi navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će 

predočiti izvornik. 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa 

prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka). 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava 

koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od 

objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – voditelj Odsjeka za 

poreze, financije i proračun«, na adresu: Općina Jasenice, P. Zoranića 61, 23243 Jasenice. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 15 dana od odabira. 

Općina Jasenice 
 

 
 
 


