
Opis poslova radnog mjesta Pročelnika/ce Upravnog odjela za financije 

- Rukovodi, organizira i nadzire rad svog Upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim 
tijelima,priprema i potpisuje sve upravne i druge akte koje donosi njegov upravni odjel na 
osnovi Zakona, Statuta i odluka GV, izrađuje i predlaže GV odluke, zaključke i druge akte iz 
područja svog Upravnog odjela, te sudjeluje u izradi svih važnih akata koji se  odnose na 
funkcioniranje Grada (Proračun, Statut Grada, Program rada GV), 

- Prati zakone i ostale propise iz svog djelokruga i odgovoran je za njihovu pravilnu primjenu. 
- Neposredni je nalogodavac službenicima svog Upravnog odjela, te je odgovoran za 

pravodobno i zakonito izvršavanje poslova iz područja svog Upravnog odjela, 
- Sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna i Izmjena proračuna Grada, izrađuje prijedloge i 

izvješća o obračunu i realizaciji Proračuna, te tromjesečna i druga potrebna izvješća. Izrađuje 
prijedlog Konsolidiranog proračuna, kao i Godišnji obračun izvršenja proračuna. Vrši 
analitičke usporedbe planiranih i izvršenih Proračuna, prati pokazatelje proračunskih 
kretanja, donosi preporuke i smjernice djelovanja temeljem navedenog. Prati gospodarske 
pokazatelje i makroekonomske smjernice u užem i širem okruženju, te njihov utjecajna 
proračunska kretanja, 

- Prati likvidnost i kontrolira izvršenje Proračuna, prati i kontrolira ispravnost funkcioniranja 
gradske riznice, 

- Prati i verificira plaćanja prema svim dobavljačima, 
- Aktivno poslovno surađuje s mjerodavnim županijskim i državnim tijelima, srodnim tijelima 

drugih općina i gradova, tijelima Europske unije, kao i domicilnim i inozemnim stručnim 
institucijama i tvrtkama, 

- Sudjeluje u pripremi i praćenju realizacije apliciranih projekata otvorenih od strane 
ministarstava i fondova u RH, kao sredstava kohezijskog ili strukturnih fondova Europske 
unije, sudjeluje u izradi prijedloga projekata razvoja Grada u pojedinim područjima, aktivno 
sudjeluje u izradi srednjoročnih i dugoročnih planova razvoja Grada, 

- Član je gradskog tima za strukturne fondove Europske unije, 
- Sudjeluje u pripremi i izradi planova i projekata drugih upravnih odjela te surađuje s drugim 

upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova, 
- Sudjeluje u izradi Plana nabave, 
- Vrši poslove financijskog upravljanja i kontrole, 
- Sudjeluje u izradi izvješća o unutarnjoj reviziji, 
- Sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti 

o zaduživanju, 
- Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika. 

Osnovica za obračun plaće: 2.250 

Koeficijent za radno mjesto: 4,50 


