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Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), a vezano 

uz javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama” za prijam u službu vježbenika  u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Topusko na radno mjesto viši stručni suradnik za kulturu, turizam, informacije i 

obrazovanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, objavljuje se opis poslova 

i podaci o plaći navedenog radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izori za pripremanje kandidata za provjeru. 

 

 

 

OPIS POSLOVA  

 

- Surađuje sa svim sudionicima iz domene kulture od lokalnog do državnog nivoa 

- Prati i priprema dokumentaciju za natječaje kojima se nude sredstva za provedbu programa i -

projekata iz područja svog djelokruga 

- Vodi brigu o zaštiti kulturnih dobara na području Općine Topusko te daje projedlog za 

utvrđivanje kulturnih dobara od lokalnog značaja 

- Predlaže mjere za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 

- Organizira i učestvuje u kulturno-umjetničkim manifestacijama na području Općine Topusko 

- Radi na promociji i prezentiranju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Općine Topusko 

- Prati turistička događanja i turističku ponudu na području Općine Topusko te predlaže mjere 

za promicanje događanja i poboljšanje turističke ponude 

- Surađuje s udrugama na području Općine Topusko 

- Priprema dokumentaciju za raspisivanje natječaja za financiranje udruga 

-  Priprema dokumentaciju za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih stipendija, izrađuje 

ugovore o stipendiranju, prati realizaciju ugovora, predlaže poduzimanje mjera u slučaju 

nepoštivanja odredbi ugovora 

- Vodi brigu o pravovaljnoj objavi općih akata, odluka, natječaja i drugih informacija od 

značaja za Općinu Topusko, koje se sukladno zakonu i drugim propisima moraju objaviti na 

mrežnoj stranici Općine 

- Obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama i zaštitu osobnih 

podataka 

- Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga ili po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela 

 

 

 



PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA KOJE SE POPUNJAVA 

 

Plaću službenika 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 za radno mjesto viši stručni suradnik za kulturu, turizam, 

informacije i obrazovanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko je 1,60. 

Osnovica za obračun plaće iznosi 5.809,79 kn. 

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik  ima pravo na 85 % plaće poslova najniže 

složenosti njegove stručne spreme.  

Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu. 

 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

 
Za kandidate prijavljene na  javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Topusko na radno mjesto viši stručni suradnik za kulturu, turizam, informacije i 

obrazovanje, koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, 

provest će prethodna provjera znanja i sposobnosti. 

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

natječaj. 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Na pitanje iz testa se odgovara zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. 

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio (područje) provjere znanja i 

sposobnosti na pisanom testiranju ostvariti od 1 do 10 bodova.  

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

dijela (područja) provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.  

Kandidatima na intervjuu se postavljaju tri ista pitanja. Svaki član Povjerenstva za provedbu 

javnog natječaja kandidatu dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 5 za svaki odgovor, a potom se 

utvrđuje prosječan broj bodova za svaki odgovor. 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja utvrđuje rang - listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

Izvješće o provedenom postupku i rang – listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelnici 

Jedinstvenog upravnog odjela.    

 

 

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE VRŠITI TESTIRANJE 

 

1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava i službenički odnosi u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

 

2. Kulturna dobra i udruge 

 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

 

1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava i službenički odnosi u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01. - 

vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 

137/15., 123/17. i 98/19.) 

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) 

 



2.  Kulturna dobra i udruge 

 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99., 151/03., 157/03., 110/04., 

87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 154/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.) 

- Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) 

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 74/14.) 

 

 

 PRAVILA TESTIRANJA 

 

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočenje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

- napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, 

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju 

kandidata. 

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biće 

udaljeni s testiranja a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati. 

 

 

 MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA 

 

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja biće objavljeno na web-stranici Općine 

Topusko i na oglasnoj ploči zgrade Općine Topusko, Topusko, Opatovina 10, najmanje pet dana prije 

održavanja provjere.  

Na web-stranici Općine Topusko i na oglasnoj ploči zgrade Općine Topusko biće objavljena 

imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji mogu pristupiti prethodnoj 

provjeri.   

 

 

 

                   PROČELNICA 

 

           Antonija Boban, dipl. iur., v. r.  

 
  

                           

 

 

 

 

 


