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Klasa: 112-03/17-01/0002 
Urbroj: 2168/02-02/1-17-6 
Medulin, 10.11.2017 

 
 
 
PREDMET:  Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  2017. – službenici  

Opis posla i informacija o plaći 
  
 
 

OPIS POSLA 

 

 

VIŠI STRUČNI-A SURADNIK-CA ZA MJESNU SAMOUPRAVU I MEDIJE  
 

 

 

POSLOVI RADNOG MJESTA 

- Priprema i izrađuje prijedloge akata iz djelokruga Upravnog odjela,   

- Svakodnevno komunicira sa mjesnim odborima, prati rad mjesnih odbora, priprema i saziva 

mjesečne sastanke sa mjesnim odborima, zaprima zahtjeve mjesnih odbora, prosljeđuje ih 

nadležnim službenicima, vodi evidenciju zaprimljenih i riješenih zahtjeva, koordinira rad 

mjesnih odbora, sudjeluje u izradi plana rada, prijedloga za proračun i dr., sudjeluje na 

skupovima građana ili sastancima vijeća mjesnih odbora, koordinara rješavanje zahtjeva 

mjesnih odbora, a pojedine zahtjeve rješava, piše zapisnike sa koordinacija mjesnih odbora, 

- Sudjeluje u pripremi obavijesti i informacija za objavu u medijima, na službenoj web stranici 

i na facebook profilu, prisustvuje konferencijama za medije koje se održavaju izvan 

prostorija Općine Medulin i piše priopćenja za medije, administrira web stranice, newsletter, 

facebook profil Općine Medulin te prema potrebi i druge socijalne mreže, sudjeluje u izradi 

novih web stranica, sudjeluje u izradi Glasnika Općine Medulin, sudjeluje u izradi drugih 

informativnih sadržaja, sudjeluje u izradi i operativno provodi vizualni identitet, 

- Piše procedure, obavlja administrativne poslove i brine o operativnom provođenju ISO 

sustava, 

- Radi u CMS-u web stranica Općine Medulin i na socijalnim mrežama 

- Unosi predloške svih upravnih odjela u sustav za elektroničko upravljanje dokumentima 

- Aktivno prati objavljivanje informacija   o aktivnostima načelnika, zamjenika načelnika i 

upravnih tijela Općine u medijima, te stvara bazu press clippinga i ažurira ju, 

- Obavlja poslove zaštite osobnih podataka i vodi brigu o bazama podataka, 

- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika. 
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VIŠI STRUČNI SURADNIK-ICA  ZA  OPĆE POSLOVE I MANIFESTACIJE   
 

 

 

POSLOVI RADNOG MJESTA 

 

- Obavlja poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti te u tom smislu kontaktira, 

koordinira i prati rad udruga 

- Priprema i izrađuje prijedloge akata iz djelokruga opće uprave i društvenih djelatnosti  

- Sudjeluje u pripremi i izradi općih akata (Programa javnih potreba Odluke o 
sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama i dr.),  

- Sudjeluje u organiziranju manifestacija - obilježavanja prigodnih svečanosti, dječjeg 

tjedna, obiteljskog dana itd., organizira podjelu božićnih poklona za djecu, sudjeluje u 

razvoju i implementaciji projekta Općina Medulin - prijatelj djece, koncerata, izložbi, 

kazališnih predstava i dr.  

- Sudjeluje u pripremi prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad 

državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna, izradi programa 

financiranja, produženi boravak, informatičko obrazovanje učenika, sportske aktivnosti 

učenika, dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika, za darovite učenike i djecu 

predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, predlaže financiranje raznih natjecanja, 

susreta i smotri općinske, međuopćinske i međunarodne razine, te suradnju škola, vodi 

postupke stipendiranja studenata i učenika (provodi natječaj, priprema prijedloge za 

načelnika, prati provođenje Odluke o stipendiranju), izrađuje prijedloge za 

sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje nabavke udžbenika, radi 

naloge za ta plaćanja, te prati provedbu plaćanja,  

- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika. 

 
 
INFORMACIJA O PLAĆI  
 
Osnovnu plaću višeg stručnog suradnika  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta 2,65  i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
 
 
        Općina Medulin 


