
 

U Narodnim novinama broj 25/16. od 23. ožujka 2016. objavljen je natječaj za prijam u 

službu na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Općinu Žminj, 

Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent za računovodstvo i financije (jedan 

izvršitelj/izvršiteljica). 

 

 

Tekst javnog natječaja: 

 

 
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11. – u nastavku: Zakon), pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj raspisuje 
 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

 

za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u 

Općinu Žminj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto 

- referent za računovodstvo i financije. 

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. 

Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 

radnog mjesta na koje se prima) te sljedeće posebne uvjete: 
– srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera;  

– poznavanje rada na računalu;  

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;  

– položen državni stručni ispit. 

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

Zakona. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni 
ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku od godine dana od dana prijma u službu. 

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo 

ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanje (stručne spreme) i struke, sukladno 

članku 13. Zakona. 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je 
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na 

natječaj, dužan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o priznatom statusu te druge dokaze 

sukladno posebnom zakonu iz kojih je vidljivo i iz kojih proizlazi to pravo. U Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Žminj nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

– životopis, 

– preslik svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja 

obrazovanja (stručne spreme) i struke, 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili 

domovnice), 

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik radne knjižice odnosno 

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje,  

– potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se 

dokazuje ostvaren radni staž od najmanje jedne (1) godine na odgovarajućim poslovima, 

– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat 

ima položen državni stručni ispit), 



– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 

mjeseci, 

– dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj 

činjenici, 
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje 

zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati). 

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se 

izvornik. 

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o 

izboru, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u 

Narodnim novinama, na adresu: Općina Žminj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Pazinska 
2/G, 52341 Žminj s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu«. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 

ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava 

formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina 
se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne 

ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.  

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest 

će se  prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog 
mjesta za koje se primaju, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi 

prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.  

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, 

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

pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na oglasnoj ploči Općine 

Žminj i na web-stranici www.zminj.hr. 

Na oglasnoj ploči Općine Žminj i na web-stranici www.zminj.hr objavit će se vrijeme 

održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

 

Kandidate će se o rezultatima natječaja obavijestiti u zakonskom roku, dostavom 
rješenja o prijmu izabranog kandidata. 

 

Općina Žminj 

 

 

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na 

javni natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 31. ožujka 

2016.g. 

 

Opis poslova: 

 

Referent za računovodstvo i financije: unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza 

(knjiženje), vodi analitičke evidencije potraživanja i obveza, obavlja poslove financijske 

operative (plaćanje obveza po računima, kompenzacije, cesije, preuzimanje duga, asignacije, 

dnevne reklamacije kod financijskih institucija i dr.); izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća 

o financijskom poslovanju, obračunava plaće i druge naknade, vodi knjigu imovine, vrši 

administrativno financijske poslove, vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće, piše rješenja o 

razrezu poreza i vodi evidenciju poreznih obveznika, obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika. 

 

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta: 

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,30 i tekuće 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 



Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za 

svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su: 

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

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), 

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), 

3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.), 

4. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 

129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 

90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.), 

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

6. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15. i 134/15.), 

7. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 

124/14. i 115/15.), 

8. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 

26/15.), 

9. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 

147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.), 

10. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), 

11. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 07/09.), 

12. Statut Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 1/13.). 

 

 

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Žminj (www.zminj.hr) bit će objavljena imena 

kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, kao i datum i vrijeme prethodne 

provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

 

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

natječaj. 

 

Intervju će biti proveden samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja 

bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova). 

 

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u 

slučaju potrebe,  mogu biti kontaktirani u tijeku natječajnog postupka. 

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: 

procelnik@zminj.hr . Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da 

upite ne postavljate putem telefona. 

 

 

KLASA: 112-02/16-01/01 

URBROJ: 2171/04-01-16-3 

Žminj, 24. ožujka 2016.g.  

 

 

PROČELNIK 

Kristijan Benčić, dipl.oec., v.r. 
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