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Predmet:Javni poziv za prijavu kandidata za zaposlenje u javnim radovima u PROGRAMU 

AKTIVACIJA NEZAPOSELNIH OSOBA  NA POSLOVIMA-KOMUNALNI POSLOVI 

ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC 

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji se nalaze prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da se 

jave na natječaj u Programu AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA KOMUNALNI 

POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE Šestanovac 

 

 

Uvjeti za prijavu: 

ovu mjeru mogu koristiti 

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i 

mlade osobe, i to: 

  

 bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i 

nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, 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 uključene u probaciju, 

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 

 osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci 

 osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina 

 i druge osobe (objavljeno na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)-od mjere do 

karijere rubrika javni radovi 

Trajanje mjere 

do 6 mjeseci (puno radno vrijeme),  



Financiranje mjere 

Financira se 100% troška minimalne bruto plaće  

 

- Utvrđeni Programom HZZ ciljane skupine 

 

- molbe  se podnose na adresu OPĆINE Šestanovac dr Ftanje Tuđmana 75 , do 12.08.2020 

neposredno ili poštom 

- Kopija osobne karte 

 

 
Odabir  kandidata se vrši po konačnom odobrenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno ocjeni 
Programa  JLS ,te općih uvjeta HZZ-a u Programu AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA 
KOMUNALNI POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE 

ŠESTANOVAC 

 
 

 

 

 
 

 

Objavljeno na oglasnoj ploči općine hzz  dana 05.08.2020 

 

 
 

 

 

 

          
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


