
Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle  objavljuje: 
  
 
 

OPIS POSLOVA 
RADNOG MJESTA PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

 
Opis poslova  utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/15, 
2/17, 6/17, 7/17 i 10/17): 
- upravlja, organizira, usmjerava, usklađuje rad i predstavlja Odjel i osigurava pravovremeno 
izvršavanje poslova i zadaća u skladu s propisima i općinskim aktima, daje informacije o realizaciji 
pojedinanih projekata, te o drugim pitanjima iz djelokruga Odjela, 
 - brine o zakonitosti rada i akata u Odjelu i odgovara za njihovo provođenje, 
 - redovito prati propise, stanje, probleme i pitanja iz svoga djelokruga, te Načelniku, Općinskom vijeću 
i drugim nadležnim tijelima predlaže mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom 
djelokrugu,  
- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata općinskih tijela iz svoje nadležnosti, 
- prati i izvršava sve zakonske propise iz podruja financija, raunovodstva i knjigovodstva, 
 - ostvaruje aktivnu suradnju s drugim tijelima općinske uprave, radi pravodobnog izvršavanja svojih 
zadaća, programa i projekata, 
 - sudjeluje u radu Općinskog vijeća na čijim sjednicama podnosi i obrazlaže prijedloge općih i drugih 
akata iz djelokruga Odjela, 
 - brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika, te osigurava uredno i pravilno 
korištenje radnog vremena, organizira zamjenu za obavljanje pojedinog posla u odjelu u slučaju 
odsutnosti službenika, donosi rješenja u predmetima prava i obveza zaposlenika Odjela, 
 - nadzire rad zaposlenika, osigurava učinkovitost u izvršavanju poslova u skladu s propisima i općim 
aktima, pomaže zaposlenicima u najsloženijim predmetima, 
 - osigurava provođenje općih propisa i akata Općinskog vijeća u svom djelokrugu, 
 - predlaže smjernice i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga, priprema nacrte i prijedloge raznih 
općih akata, stručnih podloga i materijala iz djelokruga Odjela, te program rada i izvještaj o radu 
Odjela,  
- vodi brigu u stanju i upravljanju financijskim sredstvima na računu Općine, - odgovara za točnost i 
zakonit postupak donošenja i izvršavanja općinskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršavanju proračuna i drugih akata, - izrađuje smjernice i ciljeve proračunske politike, te upute 
proraunskim korisnicima za izradu prijedloga Proračuna, 
 - sudjeluje u postupku donošenja Strateškog programa razvoja Općine u suradnji s ostalim upravnim 
tijelima, 
 - prikuplja od drugih upravnih odjela prijedloge za izradu nacrta proračuna s obrazloženjima i izrađuje 
nacrt proračuna i projekcija proračuna odnosno izmjena i dopuna proračuna s obrazloženjem, 
 - izrađuje nacrt općeg i posebnog dijela proračuna s obrazloženjem aktivnosti i projekata, 
 - sudjeluje u izradi plana razvojnih programa potrebnog za izradu proračuna, 
 - prati ostvarivanje posebnog dijela proračuna i odgovoran je za izvršavanje posebnog dijela 
proračuna koji se odnosi na rad načelnika, općinskog vijeća i Upravnog odjela iz svog djelokruga, 
 - obavlja poslove financijske kontrole kod izvršavanja proračuna, 
 - prati ostvarivanje/realizaciju prihoda i rashoda (općeg i posebnog dijela proračuna), usklađuje 
dinamiku izvršenja proračunskih izdataka (prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih 
obveza), te predlaže mjere za ekonomiziranje raspoloživim sredstvima, 
 - redovito izvještava Načelnika i pročelnike drugih upravnih odjela o likvidnosti i izvršavanju 
planiranog proračuna, 
 - prikuplja od drugih upravnih odjela dijelove za izradu nacrta polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna sa obrazloženjima, te izrađuje nacrt cjelovitog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja 
o izvršenju proračuna s potrebnim obrazloženjima propisanim podzakonskim aktima, 
 - koordinira izradu i prikupljanje dokumentacije vezane za zaduživanje i davanje jamstava i dostavlja 
je Ministarstvu financija, 
 - priprema izvještaj o radu Odjela i podnosi ga Načelniku, 
 - sastavlja druga izvješća iz djelokruga rada za potrebe općinskih tijela i vanjskih korisnika, 
 -kontaktira s Financijskom agencijom i drugim financijskim tijelima i ustanovama, 
 - kontrolira naloge za plaćanje u skladu s financijsko računovodstvenim propisima i obavlja plaćanja 
po ovlaštenju Načelnika, 



 - vodi brigu o rokovima plaćanja računa dobavljačima i drugim korisnicima 
 - izrađuje nacrte akata i sastavlja rješenja o razrezu općinskih poreza, te postupa po žalbama na ista, 
vodi analitičku evidenciju poreza, ispostavlja terećenja i uplatne naloga za potraživanja iz djelokruga 
rada, ispostavlja opomene za nepravodobna plaćanja, ispostavlja i knjiži obračun zateznih kamata, 
usklađuje stanja računa obveznika poreza, usklađuje stanja analitičke evidencije s glavnom knjigom, 
priprema i provodi postupak prisilne naplate potraživanja općinskih poreza u skladu sa zakonom (daje 
naloge za prisilnu naplatu), te priprema podatke za utuživanje dospjelih potraživanja iz djelokruga 
rada, 
 - donosi prijedloge odluka i odluke o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja u skladu s važećim 
zakonskim i podzakonskim aktima  

- obavlja poslove voditelja financijskog upravljanja i kontrola u skladu sa zakonskim propisima, 

  -  koordinira obavljanje poslova vezanih uz davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i pripremanje 
referenci za Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, 
 - obavlja poslove riznice u okviru svog djelokruga i vrši nadzor nad poslovnima riznice, 
 - na web stranici Općine objavljuje obavijesti i informacije iz svoga djelokruga rada i rada Odjela, 
 - daje naloge za financijsko i materijalno poslovanje Odjela 
- daje prijedloge za unapređenje i prilagodbu programske podrške potrebama informacijskog sustava, 
vodi rauna o upravljanju i održavanju računalno-komunikacijskih resursa, nadzoru nad radom mreže te 
osiguravanju sigurnosti i zaštite podataka, 
 - surađuje s državnim i drugim tijelima, ministarstvima, nadzornim institucijama (Državni ured za 
reviziju, Ministarstvo financija i sl.),  pravnim osobama nadležnim za poslove iz svog djelokruga, te 
provodi postupke u upravnim stvarima iz svog djelokruga, 
 - sudjeluje u radu općinskih tijela u okviru svoje nadležnosti, prima stranke i daje određena tumačenja 
i obrazloženja u okviru svoje nadležnosti, 
 - obavlja druge poslove po nalogu Načelnika ili iz djelokruga rada.  
 
PODACI O PLAĆI 
 
Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), plaću 
službenika odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža. 
 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta  određen je Odlukom  o određivanju koeficijenata za 
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Konavle (Službeni glasnik Općine 
Konavle broj 10/14 i 5/17). 
Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici za obračun plaće za državne službenike i 
namještenike.  
 
 
PROVJERA ZNANJA  
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere 
znanja i sposobnosti. 
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. 
 
 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 
1. Opći dio 

 
1.1.Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,  
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), 
1.2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) 
1.3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) 

 
2. Posebni dio 

 
2.1. Opći porezni zakon (NN 115/16) 



2.2. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) 
 
PRAVILA TESTIRANJA 
 
Nakon predočenja osobne iskaznice, radi utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja 
za opći i posebni dio provjere znanja. 
Na svakom dijelu provjere znanja kandidat može ostvariti najviše  8 bodova. Intervjui se provode samo 
s kandidatima koji su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (4 boda). 
 
Za vrijeme provjere nije dopušteno koristiti literaturu, bilješke, mobitele i druga komunikacijska 
sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima i napuštati prostoriju dok traje provjera. 
Ukoliko neki od kandidata prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere a njegovi/njezini 
rezultati neće se priznati niti ocjenjivati. 
 
 
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA 
 
Mjesto i vrijeme provjere znanja te imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će 
objavljeno na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr te na oglasnoj ploči u zgradi Općine  
u Cavtatu, Trumbićev put 25, najmanje 5 dana prije dana provjere. 
 
 

 

         
          
 

http://www.opcinakonavle.hr/

