REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:
112-01/22-01/4
URBROJ: 2140-23-3-22-3
Opis poslova i podaci o plaći - OGLAS za prijem u službu
1. Viši referent za gospodarstvo, projekte i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan - određeno vrijeme
1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 3
Surađuje i pomaže kod prijave projekata na raspisane nacionalne natječaje/javne pozive kao i natječaje/javne pozive koji se financiraju iz sredstava
EU. Prati i provodi prihvaćene projekte do konačne isplate, surađuje sa tijelima u kontroli provođenja projekata i dr
Prati propise i prakse te raspisane natječaje radi pravovremene prijave na objavljene natječaje koji se financiraju iz sredstava EU ili iz nacionalnih izvora.
Izrađuje analize i izvješća o pojedinim projektima i njihovim statusima.
Prati razvoj gospodarstva na području JLS, informira gospodarske subjekte o mogućnostima
uz isti

prijava na natječaje, te izrađuje izvješća vezana

Prati i provodi, odnosno surađuje kod postupaka javne nabave ( putem EOJN i jednostavne nabave), te izrađuje sve izvještaje iz područja javne
nabave.
Brine o rokovima radi pravovremenog upućivanja zahtjeva i pripreme projekata te dostave dokumentacije.
- obavlja poslove kontiranja i knjiženja u glavnu knjigu proračuna iz računovodstvenih isprava, izrađuje naloge za plaćanje i obavlja unos naloga za plaćanje
te izrađuje prijedloge plaćanja obveza
-priprema naloge za isplate iz Proračuna, kontrolira te isplate i provjerava i ažurira knjigovodstvene isprave u vezi s isplatama, kontrolira uplate i isplate u
vezi s prometom imovine te uplate i isplate u vezi s raznim pravima i ugovorima.
-Vodi analitičku evidenciju prihoda od pravnih osoba, izdaje uplatnice i vodi brigu o naplati najamnina i drugih potraživanja

- Surađuje kod izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, statističke izvještaje i izvješća o ostvarenju proračuna
-izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske i konsolidirane izvještaje
-izrađuje virmanske naloge za plaćanje i brine o njihovom izvršenju, izrađuje kompenzacije, cesije i asignacije, te predlaže njihovu realizaciju pročelniku s
ciljem zatvaranja dugovanja i potraživanja i priprema podatke o glavnici duga i izračunava kamate ostalim službenicima koji provode ovršni postupak
-priprema i kontrolira dokumentaciju za obračun plaća i drugih naknada službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu, obavlja obračun
isplata dnevnica, putnih troškova i drugih naknada, vrši obračun plaća, naknada, stipendija, ugovor o djelu i drugih isplata te ih provodi kroz sustav JOPPD,
usklađuje obveze sa Poreznom upravom
-vodi pomoćne knjige izlaznih računa i obračuna potraživanja za općinske poreze, koncesije, zakup i prodaju općinskog zemljišta
-vodi poslove blagajne, blagajničkog dnevnika, vrši evidenciju svih isplata iz blagajne
-sudjeluje u rješavanju problematike naplate općinskih prihoda te obavlja poslove vezane uz pokretanje i naplatu ovršnih postupka
-izdaje rješenja o razrezu općinskih poreza, usklađuje i ažurira naplatu potraživanja
-vrši obračun amortizacije osnovnih sredstava prema zakonski propisanim stopama, koordinira rad sa Inventurnom komisijom u vezi propisa osnovnih
sredstava, vrši usklađivanje popisa osnovnih sredstava sa glavnom knjigom, priprema izvješće o otpisu osnovnih sredstava i promjene vrijednosti na
osnovnim sredstvima
-prati i proučava propise iz svog područja djelovanja, te predlaže pročelniku poduzimanje mjera i donošenje akata iz svog djelokruga rada
-sudjeluje u izradi projekata za apliciranje na natječaje, te predlaže moguće modele financiranja
-rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći:
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta : Viši referent za gospodarstvo, projekte i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Mihovljan: 1,3, a utvrđen je Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika a Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 4/22, isp.6/22)

