LIBURNIJSKE VODE D.O.O. IČIĆI
LIBURNIJSKA 2
Natječaj za stupanje u radni odnos
U "Narodnim novinama" objavljen je predmetni natječaj za radno mjesto) – (ruko)voditelj Sektora
računovodstva i financija – (m/ž – 1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme.
Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u službenom glasilu „Narodne
novine“, predajom pošti ili putem elektroničke adrese (ivora.hruncev@liburnijske-vode.hr) ili neposredno u
upravnu zgradu TD Liburnijske vode d.o.o. na adresi Jurdani, Jurdani 50/b uz dostavu preslika dokaza o
posjedovanju stručne kvalifikacije za obavljanje navedenog posla.
OPIS RADNOG MJESTA: RUKOVODITELJ SEKTORA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
slijedećim uvjetima i opisima poslova i radnih zadataka:

- sa

Sektor računovodstva i financija
1. Naziv radnog mjesta:

rukovoditelj Sektora računovodstva i
financija

2. Stručna sprema:
•
stupanj:
•
smjer:
•
posebni uvjeti:

VII/1. (VSS )
ekonomski
poznavanje informatike

3. Probni rad:

6 mjeseci

4. Radno iskustvo:

5 godina od toga 2 godine na
vođenju ili organiziranju poslova

5. Broj izvršitelja:

jedan

6. Opis poslova i radnih zadataka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

organizira i nadzire rad u Sektoru;
odgovara za uredno financijsko poslovanje;
prati propise i stručnu literaturu iz područja rada Sektora i osigurava njihovu primjenu;
neposredno sudjeluje u izradi uputstava, politika i pravilnika iz područja financija i računovodstva;
brine o likvidnosti, solventnosti i plasiranju slobodnih sredstava Društva;
izrađuje temeljna financijska izvješća i ostala izvješća o financijskom poslovanju
izrađuje kontni plan i daje upute za knjiženje poslovnih događaja;
sudjeluje u izradi plana poslovanja, izrađuje plansku bilancu i planski novčani tijek;
prati financiranje radova na investicijama po svim izvorima i surađuje s financijerima;
prati izvršenje ostalih obveza, kao što su kreditne, obveze propisane zakonom i drugim aktima,
dogovara s upravom načine i rokove plaćanja obveza Društva sukladno Zakonu o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi;
surađuje s bankama, programerima informatičkog sustava, revizijom i drugim institucijama
nadzora financijskog poslovanja;
po nalogu direktora obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme, a u slučaju izvanrednog stanja
i izvan stručne spreme.

PREDNOST:
•
•

•
•
•

poznavanje specifičnosti financijskog poslovanja i računovodstva isporučitelja vodnih usluga
poznavanje praćenja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja projekata financiranih
državnim potporama i potporama iz EU
dodatna informatička znanja
radno iskustvo na poslovima koji zahtijevaju timski rad
želja za stjecanjem novih znanja

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta iznosi 4,00. Najniža osnovna plaća utvrđena
je Kolektivnim ugovorom Društva. Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme obračunava se tako da se
iznos najniže osnovne plaće pomnoži s koeficijentom složenosti utvrđenim za radno mjesto na kojemu radnik
radi i uveća za dodatak na plaću u bruto iznosu od 750,00 kuna kao i za ostale eventualno pripadajuće dodatke
na plaću utvrđene aktima Društva (minuli rad, učinak, otežani uvjeti rada i dr.).
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća isključivo intervju. Za navedenu provjeru
kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 5.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat
na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će
se još jedna značajka koja će ih razlikovati.
Izvori za pripremanje kandidata iz područja djelatnosti Društva, opisa poslova navedenog radnog
mjesta te zaštite osobnih podataka:
o
o
o
o
o

o

Zakon o vodama (NN 66/19)
Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09.......66/19)
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
Liburnijske rivijere (Službene novine PGŽ -a br. 15/16)
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička
Draga (Službene novine PGŽ-a br. 23/14 i 19/16 , Službene novine Općine Mošćenička Draga br. 6/15,
Službene novine Općine Lovran br. 11/15 )
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

o
o
o
o
o
o
o
o

Pravna regulativa iz područja računovodstva i financija:
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI)
Zakon o računovodstvu
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Opći porezni zakon
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o PDV-u
Zakon o doprinosima
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Zakon o obveznim odnosima
Ovršni zakon
Zakon o prevedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Zakon o porezu na promet nekretninama

o

web stranica Društva www.liburnijske-vode.hr

o

o

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici te na
oglasnoj ploči Društva, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta), na trošak Društva
Izabrani kandidat prije prijema u radni odnos dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu
natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

UPRAVA DRUŠTVA:

