REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA MOTIČINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 100-01/22-01/1
URBROJ: 2158-14-02/1-22-2
Donja Motičina, 22. travnja 2022. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za
2022. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek,
članka 45. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 2/21),
načelnik Općine Donja Motičina, dana 22. travnja 2022. godine, objavljuje
OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
JAVNI RADOVI - RADNIK/CA U ODRŽAVANJU

Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek,
od 11. travnja 2022. godine, Općini Donja Motičina je određeno pravo zapošljavanja 1 osobe u
Javnim radovima.
Na temelju gore navedenog Općina Donja Motičina objavljuje Oglas za prijem u radni
odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Donja Motičina.
Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.
Broj radnika koji se traži: 1 radnik/ca.
Mjesto rada: Donja Motičina
Opis poslova:
- čišćenje odvodnih kanala oborinskih voda u sva tri naselja Općine,
- uređenje zapuštenih dvorišta u kojima nitko ne živi,
- uređenje dječjih igrališta i okoliša uz objekte koji su u vlasništvu Općine,
- uređenje groblja i mrtvačnica u sva tri naselja Općine,
- uređenje poljskih puteva.

Ciljane skupine:
1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

1. 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.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u
tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.
Osobe koje ne mogu biti uključene u javni rad:


Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka
trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Uz prijavu na Oglas (Zamolbu) kandidati trebaju priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Preslika osobne iskaznice;
Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 30 dana;
Dokaz o završenoj školi – preslika svjedodžbe;
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti;
Dokaz o ispunjavanju uvjeta za ciljanu skupinu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na Oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se osobno na adresu
Općine Donja Motičina, Matije Gupca 62a, zaključno s danom 30. travnja 2022. godine, s
naznakom „Prijava na Oglas - „JAVNI RAD“.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će
obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke na web stranici Općine Donja Motičina i na
oglasnoj ploči Općine.

Općinski načelnik:
Željko Kovačević, v.r.

