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        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 112-01/23-01/01 

URBROJ: 2125-11-02/01-23-39 

Korenica, 20. siječnja 2023.godine 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA:  983-

01/22-01/13,URBROJ: 524-07-02-01/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine., te Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, 

Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program 

zapošljavanja žena, Faza III.“, Broj poziva: UP.02.1.1.16. , Kodni broj: UP.02.1.1.16.0485, te 

članka 52. Statuta općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21 

i 9/22) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje ponovljeni 

 

   JAVNI OGLAS 
  

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta 

„ Zaželi sebi-ostvari dobro svima!“ 

 

Broj traženih radnica: 1 

 

Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 6 mjeseci za potrebe provedbe projekta 

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

 

Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera 

 

Opis poslova:  

1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, 

2. pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, 

3. pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,  

4. briga o higijeni korisnika, 

5. pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. ) 

 

Uvjet:   

1. Ženski spol 

2. Punoljetnost  

3. Hrvatsko državljanstvo 

4. nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (osobe bez 

završene škole, osobe sa završenom osnovnom školom, osobe sa završenom srednjom 

školom)  
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5. osoba mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (potvrda izdana od strane 

HZZ-a ne smije biti starija od datuma objave poziva) 

 

Kandidatkinje koje imaju prednosti: 

1. Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina, 

2. Žene s invaliditetom, 

3. Žrtve trgovanja ljudima, 

4. Žrtve obiteljskog nasilja, 

5. Azilantice 

6. Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih 

obitelji, odgojnih zavoda i sl., 

7. Liječene ovisnice o drogama, 

8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 

9. Pripadnice romske nacionalne manjine, 

10. Beskućnice. 

 

Prijavi na Javni oglas (obrazac prijave u privitku) kandidatkinje su dužne priložiti: 

1. Obrazac prijave 

2. Kratki životopis  

3. Presliku osobne iskaznice 

4. Presliku dokaza hrvatskog državljanstva, ako je primjenjivo 

5. Presliku dokaza o stručnoj spremi (preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili 

srednjoj školi ili vlastoručno potpisanu izjavu da osoba nema završenu školu.) 

6. Dokaz o radnom stažu (potvrda, odnosno elektronički zapis s podacima o radnom 

stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje) 

7. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji 

nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog 

poziva) 

8. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (izvornik ili elektronički 

zapis, ne stariji od 6 mjeseci) 

9. Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka 

10.  Dokaz da je osoba pripadnica ranjive skupine: 

- Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)  

- Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela 

vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u 

Hrvatski registar osoba s invaliditetom)  

- Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg 

je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima) 

- Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg 

je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja ) 

- Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP ) 

- Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih 

obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o 

prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji ) 

- Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od 

ovisnosti o drogama ) 
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- Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o 

otpuštanju ) 

- Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti 

nacionalnoj manjini ) 

- Beskućnice (rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno 

o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge 

smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog 

boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu 

skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik) 

 

Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti 

odgovarajuću potvrdu (npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. ) 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Javni poziv biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici 

Općine Plitvička Jezera: www.plitvicka-jezera.hr  

 

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku. 

 

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na testiranje. 

 

O vremenu održavanja testiranja, kandidatkinje će biti obaviještene putem elektroničke pošte 

ili putem telefonskog broja navedenog na prijavi na oglas. 

 

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe 

zapošljavanja i to osobno u tajništvo Općine Plitvička Jezera ili poštom na adresu: Općina 

Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica  s naznakom „Za natječaj – Zaželi sebi-

ostvari dobro svima! (ne otvaraj)“ 

 

 

Općinski načelnik:  

Ante Kovač 

 

 

 

 

 

http://www.plitvicka-jezera.hr/

