
  

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći 
 

Dana 21. listopada 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 123/22. objavljen je natječaj za 
prijem u službu na neodređeno vrijeme višeg savjetnika za financijske poslove  u Upravni odjel 
za proračun i financije Grada Labina. 
Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.  
 
-Viši savjetnik za financijske poslove  - (1 izvršitelj – m/ž) – Organizira i koordinira rad UO 
u vezi zakonitog, ažurnog i urednog evidentiranja zaduženja i naplate svih prihoda po 
namjenama, osim prihoda za komunalnu naknadu,  naknade za uređenje voda i kazne za 
prometne prekršaje. Vrši obračun PDV-a po izlaznim računima. Vodi računa o naplati prihoda 
te vrši obračun kamate za nepravovremenu naplatu prihoda. Poduzima mjere za naplatu 
(opomene, ovrhe, tužbe). Izdaje potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu. Vodi 
evidenciju vrijednosnih papira. Izdaje račune i vodi analitičku evidenciju za zakup poslovnih 
prostora. Vodi analitičku evidenciju potraživanja za najam stanova, zakup poslovnih prostora i 
javnih površina. Obračunava subvenciju najma stanova. Vrši preuzimanje izvoda banke putem 
Net-bankinga. Usklađuje potraživanja sa kupcima. Obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika UO. 
 
Sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina br. 6/15., 10/15., 4/16., 1/18., 1/19.,15/19.,10/20., 3/22. i 9/22.) 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. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši savjetnik III je 3,25 uz osnovicu za 
izračun plaće u iznosu od 3.154,00 kuna bruto (418,61 eura bruto). 
 

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 pripremanje kandidata za provjeru radnog mjesta viši savjetnik za financijske 
poslove: 
 
1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 4/18. i 112/19.) 
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) 
3. Opći porezni zakon („Narodne novine“  broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20. i 

114/22.) 
4. Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17. i 131/20.) 
 
Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na 
natječaj.  
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog 
dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju (najmanje pet bodova iz svakog 
dijela provjere znanja).  
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na 
ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Labina, najkasnije pet dana prije održavanja 
provjere.  
  

 
 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


