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  Sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), 

službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Šibensko-kninske županije,  d o n o s i 

 

 

OBAVIJEST 
 

kandidatima javnog natječaja za radno mjesto Savjetnik za analitičko-financijske poslove u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Šibensko-kninske 

županije, u Šibeniku, o opisu poslova i plaći radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne 

provjere znanja i sposobnosti te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za 

provjeru 

 

           Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Šibensko-kninske 

županije, u Šibeniku, raspisao je javni natječaj, KLASA: 112-02/22-01/7, URBROJ: 2182-

12/1-22-1, od 12. svibnja 2022. godine, za prijam službenika na radno mjesto: 

SAVJETNIK ZA ANALITIČKO-FINANCIJSKE POSLOVE - 1 izvršitelj na 

neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Javni natječaj bit će objavljen u „Narodnim novinama“, na Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje - Područnoj službi Šibenik, Oglasnoj ploči Šibensko-kninske županije, kao i na 

web stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr. 

 

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u tekstu ove 

obavijesti korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski 

rod. 

 OPIS POSLOVA 

            - prema opisu poslova i zadataka iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela 

Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 19/21 i 

20/21): 

 

SAVJETNIK ZA ANALITIČKO-FINANCIJSKE POSLOVE – Proučava i stručno 

obrađuje poslove iz područja investicijskih i kapitalnih ulaganja u školstvu, priprema i 

sudjeluje u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz proračuna Županije i drugih 

izvora financiranja. Sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna Odjela, 

izradi konsolidarnih i drugih financijskih izvještaja, proučava i planira financiranje i 

razvoj djelatnosti iz nadležnosti Odjela. Prati financijsko poslovanje školskih ustanova iz 

nadležnosti Odjela te radi analize i izvješća i predlaže mjere za poboljšanje stanja, 

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/


sudjeluje u postupcima javne nabave iz svog djelokruga rada, izrađuje prijedloge općih 

akata za župana i županijsku skupštinu. Prikuplja i obrađuje dokumentaciju za realizaciju 

mjesečnih naloga za isplatu sredstava za materijalne i financijske izdatke te tekuće i 

investicijsko održavanje srednjih škola, prati i kontrolira namjensko trošenje sredstava, 

troškova prijevoza učenika srednjih škola, vodi kroz riznicu evidencije o sredstvima 

proračuna za troškove srednjih škola. Priprema dokumentaciju za plaćanje korisnicima 

javnih potreba u kulturi i sportu, prati provedbu i vrši kontrolu namjenskog trošenja 

sredstava te priprema izvješća i analize o realizaciji istih. Po nalogu pročelnika obavlja i 

druge odgovarajuće poslove u okviru radnog mjesta na koje je raspoređen. 

 

 

 PODACI O PLAĆI 

           Temeljem članka 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10), plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 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 utvrđen je Odlukom o koeficijentima za 

obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/10 i 2/14), dok je osnovica za izračun 

plaće utvrđena Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/10 

i 10/11). 

           Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Savjetnik za analitičko-financijske 

poslove iznosi 2,24. 

            

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

KANDIDATA 

 Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (za 

prijam u službu na neodređeno vrijeme Savjetnika za analitičko-financijske poslove, u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Šibensko-kninske 

županije, u Šibeniku).  

           Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. 

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

prijavu na javni natječaj. 

 Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog 

testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. 

 Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj 

bodova od 1 do 10. 

           Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz 

svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju i praktičnom radu na 

računalu.  

 Pisano testiranje će trajati 60 minuta, dok će testiranje praktičnog rada na računalu 

trajati 30 minuta. 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA: 
 

http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2010B28A665&Ver=NN2010B28A665


-  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20), 

- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09 i 110/21), 

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

- Zakon o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 9

8/19 i 64/20), 

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), 

- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21).  

 

 

           PRAKTIČNI RAD - TEST POZNAVANJA RADA NA RAČUNALU 

 

           Testiranje rada na računalu obuhvaća:  

-  korištenje Microsoft Excel-a i Microsoft Word-a. 

 

 

           Na web-stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr i na 

oglasnoj ploči Šibensko-kninske županije objavit će se poziv kandidatima koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz javnog natječaja, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.   

       

        

                                                                                                                                            

SLUŽBENICA OVLAŠTENA 

 ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA 

 

                               Sanja Kumanović Stipaničev, dipl.politolog 
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