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OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
Objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom
mjestu Stručni suradnik za računovodstvo i financije u Pučkom otvorenom učilištu Drniš, 1
izvršitelj/izvršiteljica, te se daju upute kako slijedi:
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Oglasnim pločama
Zavoda za zapošljavanje Drniš i Pučkog otvorenog učilišta Drniš, te na službenim web
stranicama Pučkog otvorenog učilišta Drniš.
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i
odnose se na muške i ženske osobe.
Opis poslova radnog mjesta
Priprema donošenje financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Drniš, priprema i provodi
završni obračun, potpisuje završni obračun, sva financijska i statistička izvješća, sudjeluje u
kreiranju financijskih tokova u Učilištu, prati stanje sredstava prihoda i rashoda, vodi glavnu
knjigu i evidenciju ulaznih i izlaznih računa, kreira i rukovodi radom financijskoračunovodstvene službe, unapređuje rad financijsko-računovodstvenog odjela i prati
odgovarajuće propise, u slučaju odsutnosti računovođe obavlja sve poslove iz djelokruga
računovodstva, priprema programe za sufinanciranje EU. Surađuje sa drugim Učilištima i
institucijama bitnim za Učilište U odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u rukovodećim
poslovima, s ravnateljem organizira i provodi obrazovnu djelatnost i glazbeno-scensku
djelatnost, u odsutnosti ravnatelja organizira i provodi obrazovnu i glazbeno-scensku djelatnost,
po nalogu ravnatelja obavlja i druge poslove sukladno Statutu Pučkog otvorenog učilišta Drniš.
Podaci o plaći
Sukladno Odluci o utvrđivanju visine koeficijenta za izračun plaće, odnosno naknade plaće za
djelatnike Pučkog otvorenog učilišta Drniš.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se
testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na
natječaj.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su
kandidati uspješno položili ako iz svakog dijela provjere znanja ostvare najmanje 50 % (5
bodova) na testiranju.

Kandidati koji uspješno polože testove pristupiti će intervju s članovima Povjerenstva.
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje
rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te izrađuje izvješće o
provedenom postupku koje predaju ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta Drniš.
Područje testiranja
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, 100/15, 115/16)
Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15)
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i
proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne
novine, broj 128/09 i 142/14)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj
3/2015)
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16)
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/2017)
Pravilnik o pravima i obvezama iz službe-radnog odnosa zaposlenika u Pučkom otvorenom
učilištu Drniš (www.pucko-otvoreno-uciliste-drnis.hr)
Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 78/15, 134/15,120/16)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08,
137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
Statut Pučkog otvorenog učilišta Drniš (www.pucko-otvoreno-uciliste-drnis.hr)
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Pučkog otvorenog
učilišta, te na Oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta najmanje 5 dana prije testiranja, te će
biti izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
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