KLASA: 112-06/22-07/2
URBROJ: 2182-9-22-1
Oklaj 06. lipnja 2022. godine
Na temelju članka 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), a temeljem Programa za
financiranje zapošljavanja u javnom radu za 2022. godinu, Općinski načelnik Općine Promina
objavljuje:
JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u programu Javnih
radova – „Očistimo Prominu“
1. Broj osoba koje se planira zaposliti: - 2 radnika
2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – radnici na održavanju okoliša:
-

Radovi i aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture koji nisu obuhvaćeni
sustavom redovnog održavanja
Održavanje čistoće javnih površina (trgovi, ulice i slično)
Čišćenje okoliša 5 groblja na području Općine Promina
Održavanje čistoće i obrezivanje raslinja na tematskoj cesti „Kroz prominsko vinogorje
do rijeke Krke“
Čišćenje ilegalnih odlagališta otpada
Košnja trave i orezivanje raslinja na nerazvrstanim cestama na području Općine Promina
Popravak suhozida
Održavanje i zalijevanje drvoreda te ostali hortikulturalni radovi
Ostali komunalni poslovi sukladno potrebama

3. Opći uvjeti za prijem, sukladno Zakonu o radu su:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
4.

Posebni uvjeti za prijem su:
• radno iskustvo nije bitno,
• da su prijavljene pri nadležnoj službi zavoda za zapošljavanje:

5. Ciljane skupine koje će se zaposliti na temelju mjere HZZ-a su:
• osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u
Evidenciji:
- roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece
oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog

roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant
i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove
obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6
mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske
nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
• korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi,
prijavljeni u Evidenciju.
• osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
6. Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U pisanoj prijavi (vlastoručno
potpisanoj – prijavni obrazac može se preuzeti na službenim internetskim stranicama
www.promina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Promina. Na Javni poziv
potrebno je dostaviti sljedeće priloge:
• zamolba i životopis(vlastoručno potpisana)
• presliku osobne iskaznice,
• presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
• potvrdu o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinski osiguranje
• eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način trimerom ili
motornom pilom.
7. Javni poziv je otvoren do 15. lipnja 2022. godine.
8. Osobe koje se prijavljuju dužne su dostaviti svoju pisanu prijavu (na za to određenom
obrascu) sa svim traženim prilozima na adresu: Općina Promina (za javne radove), Put
kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva
od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Javni poziv će biti objavljen na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Promina i na web stranici
Općine Promina www.promina.hr.
NAČELNIK:
Tihomir Budanko

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
2. Oglasna ploča Općine Promina
3. Službena internet stranica (www.promina.hr)
4. Pismohrana, ovdje

