
                    
     REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA 

              
GRAD VODICE 

         GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 550-01/17-01/06 

URBROJ: 2182/04-03/03-17-2 

Vodice, 07. travnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 42. točka 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 09/13 -  ispravak,  05/15 i 

„Službeni glasnik  Grada Vodica“, broj 04/16) Gradonačelnik Grada Vodice objavljuje 

 

 

JAVNI  POZIV 

za zasnivanje radnog odnosa na odreĎeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere  Javnih 

radova,  programa „Odrţavanje protupoţarnih i poljskih putova” (10 izvršitelja/ica) 

 

I. Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad 

 

 Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom 

povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne 

posljedice njihove nezaposlenosti.  

 Program „Održavanje protupožarnih i poljskih putova“ koji će se provoditi na cijelom 

području Grada Vodica u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenja, uređenja i održavanja 

poljskih putova, biciklističkih staza i protupožarnih putova te čišćenje i održavanje ostalih zapuštenih 

prostorija na području Grada Vodica koje nisu u sustavu redovnog održavanja.  

 

II. Broj osoba koje će se uključiti u javni rad 

 

10 osoba  

 

III. Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u javni rad na području Grada 

Vodica je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s HZZ-om. 

 

IV. Ciljane skupine  

 

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: 

hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 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 na 

uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, 

žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za 

djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe 

koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, 



osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog 

usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju; 

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca; 

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci; 

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci; 

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci; 

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina. 

 

 Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u javnom radu u vremenu duljem od 

12 mjeseci u posljednje tri godine. 

 

V. Prijave se podnose na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, uz dostavu potrebne 

dokumentacije, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

 U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto 

rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sljedeće priloge: 

 

- životopis 

- preslika osobne iskaznice 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome) 

- dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe 

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i 

kontakt broja telefona navedenog u prijavi. 

 

 Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Grada 

Vodica www.grad-vodice.hr.  

 

 

 

GRADONAČELNIK 

Branka Juričev-Martinčev, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grad-vodice.hr/

