KLASA: 112-06/21-07/1
URBROJ: 2182/09-21-02
Oklaj 07. travnja 2021. godine
Na temelju članka 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), a temeljem Zaključka o
provedbi Programa javnih radova na području Općine Promina za 2020. godinu (KLASA: 11206/21-07/1; URBROJ:2182/09-21-01 od 06. travnja 2021. godine), Načelnik Općine Promina
objavljuje:
JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u programu Javnih
radova – „Za čišću i ljepšu Prominu“
1. Broj osoba koje se planira zaposliti: - 3 radnika
2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – radnici na održavanju okoliša:
-

čišćenje javnih površina, zelenih površina i održavanje hortikulture na površinama
koje nisu obuhvaćene Programom održavanja za 2021. godinu
čišćenje autobusnih ugibališta i nadstrešnica
radovi na čišćenju i saniranju manjih nelegalnih deponija smeća
radovi na uređenju pješačkih staza i vidikovaca
čišćenju groblja koja nisu u vlasništvu Općine Promina te nisu obuhvaćeni planom
i Programom čišćenja za 2021. godinu
čišćenje prilaznih putova za pojedina naselja i zaseoke gdje živi pretežito staračko
stanovništvo
uređenje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju Općine Promina

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:

Ciljane skupine koje će se zaposliti na temelju mjere HZZ-a su:
·
stariji od 50 godina
·
osobe s invaliditetom
·
hrvatski branitelji
·
korisnici zajamčene minimalne naknade
·
osobe romske nacionalne manjine
·
roditelji s 4 i više malodobne djece
·
roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja
·
ostale posebne skupine
·
osobe kategorizirane kao Teže zapošljive, Zapošljiv uz aktivacijske programe,
Privremeno nezapošljive
5. 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.
6. Javni poziv je otvoren do 15. travnja 2021. godine.
7. 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

