
 

 

Podaci vezani uz natječaj za radno mjesto: Voditelj/Voditeljica računovodstva na neodređeno vrijeme  

(1 izvršitelj/ica) u Službu financijskog poslovanja Gradske knjižnice Rijeka 
 

Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. veljače 2018. godine 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 16. do 24. veljače 2018. godine  
 

Opis poslova radnog mjesta: 
 

 koordinira rad Službe financijskog poslovanja 
 izrađuje godišnje i periodične financijske planove 
 izrađuje periodična i završna financijska izvješća 
 izrađuje rebalanse te preraspodjele unutar financijskog plana 
 prati financijske propise te izvješćuje ravnatelja o tim propisima 
 educira radnike službe, a također i ostale radnike Knjižnice o promjenama u materijalno-

financijskom poslovanju 
 izrađuje statistička i druga izvješća 
 izrađuje izlazne račune 
 knjiži izvode riznice 
 odgovara za stručno i zakonsko vođenje računovodstvenih i financijskih poslova 
 potpisuje financijsku dokumentaciju uz supotpis ravnatelja.  
 Obavlja i druge poslove koji proizlaze iz procesa rada i po nalogu ravnatelja. 

 
 

 

Uvjeti: 
 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije 
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne 
novine br.: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004 i 46/2007), ekonomskog  usmjerenja 

 - 5 godina iskustva na financijskim i računovodstvenim poslovima 

 - poznavanje rada na računalu 

 - poznavanje jednog stranog jezika 
 

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:   
 životopis, 
 dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), 
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),   
 dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika indeksa, uvjerenja, potvrde i sl.), 
 dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda/ispis staža HZMO-a)  
 dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (financijski i 

računovodstveni poslovi) u trajanju od najmanje pet godina, koji sadrži vrstu i opis poslova 
koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao 
te poslove (preslika ugovora ili potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz iz kojega 
proizlazi opisano) 

 uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine (ne smije biti starije od tri 
mjeseca od dana raspisivanja natječaja),  

 
Prijave na natječaj podnose se u naznačenom roku na adresu: Gradska knjižnica Rijeka, M.Gupca 
23, Rijeka.  Prijave se mogu dostaviti i osobno u Tajništvo gradske knjižnice Rijeka, Uljarska 1/1, 
Rijeka. 
U prijavi na natječaj kandidati obvezno navode podatak o adresi stanovanja, adresi elektroničke 
pošte i broju telefona. 
Poželjno je da kandidati imaju iskustvo rada u sustavu Riznice. 
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 
ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće 
razmatrati.  
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja i 
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sposobnosti.  
 Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i usmeni 
intervju.  
 Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog 
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će 
se da je povukao prijavu na natječaj. 
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni pet 

dana prije održavanja iste. Usmeni intervju se provodi samo s kandidatima koji su pisano 

testiranje riješili s najmanje 50% točnih odgovora.  

  
Područje testiranja: računovodstvo i proračunsko računovodstvo, financijsko planiranje, financijska  
izvješća, fiskalna odgovornost, obračunavanja plaća i naknada plaća, dnevnica i putnih 

naloga, JOPPD obrazac, obračunavanje honorara autorskih i osnovom ugovora o djelu  

 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 
 
 -Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 i 120/16) 
 

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 
 
- Zakon o fiskalnoj odgovornost („Narodne novine“ 139/10 i 19/14) 
 
- Zakon o porezu na dohodak  („Narodne novine“ 115/16) 
 
- Zakon o doprinosima ( „Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09 18/11, 22/12, 144/12, 
148/13, 41/14, 143/14 i 115/16) 
 

- Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine "broj 10/17 i 128/17) 
 

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 
115/15, 87/16 i 3/18) 
 
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 
3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) 
 
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem neposredno po 

završetku natječaja.  
 

Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u 

trajanju određenom Pravilnikom o radu Gradske knjižnice Rijeka. 
 
 
 
 
Rijeka, 16. veljače 2018. godine 
 
 
 
           Ravnatelj 
 
                Niko Cvjetković 
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