
 

                           

 

 

   

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUHOPOLJE 

Jedinstveni upravni odjel 

                              

KLASA: 112-02/23-01/4 

URBROJ: 2189-5-11/01-23-1 

Suhopolje,   07. veljače 2023. godine 

 
Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) i 

Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 06. prosinca 2022. godine, a 

u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 

Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni broj 

UP.02.1.1.16.0123 Zaželi u Suhopolju – faza III od 20. prosinca 2022. godine, službenica 

ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Suhopolje objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROGRAMU 

ZAPOŠLJAVANJA ŽENA: ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA 

III u projektu „ZAŽELI U SUHOPOLJU – FAZA III“ 

 

 Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Suhopolje da dostave 

prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u općini Suhopolje za potrebe provedbe 

aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI U SUHOPOLJU – FAZA III“ za radno mjesto: 

 

 Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i/ili 

osobama u nepovoljnom položaju. 

 

 Broj traženih radnica: 1 

 Mjesto rada: područje općine Suhopolje 



 

 Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

 Vrsta Ugovora – Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme 

 Trajanje radnog odnosa: do okončanja provedbe projekta „ZAŽELI U SUHOPOLJU – 

FAZA III“ 

 

 

Ciljane skupine 

 

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže 

zapošljivim/ranjivim skupinama navedenih u ovom Javnom pozivu: 

 nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su upisane u 

evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s 

invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su 

izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., 

liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 

pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. 

 

Opis poslova: 

 pomoć u dostavi namirnica, 

 pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, 

 pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, 

 pomoć pri oblačenju i svlačenju, 

 briga o higijeni, 

 pomoć u socijalnoj integraciji, 

 pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanja računa, 

dostava pomagala i sl.), 

 pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u 

društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, 

 i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba. 

 

Prijavi je potrebno priložiti: 

1. vlastoručno potpisanu zamolbu podnositelja prijave (Obrazac zamolbe nalazi se na 

poveznici www.suhopolje.hr ili se može osobno preuzeti u prostorijama Općine 

Suhopolje.) 

2. vlastoručno potpisan životopis podnositelja prijave 

3. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave (osobe koje nisu završile 

osnovnoškolsko obrazovanje mogu dostaviti Izjavu) 

http://www.suhopolje.hr/


 

4. potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji 

nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma 

objave Javnog poziva) 

5. presliku osobne iskaznice 

6. uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 

šest mjeseci od objave Javnog poziva) 

7. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave 

8. odgovarajući dokaz na okolnost pripadanja određenoj ciljanoj skupini, ukoliko osoba 

pripada nekoj od navedenih skupina 

 

Prijavom na Jani poziv podnositelj prijave je izričito suglasan da Jedinstveni upravni odjel 

Općine Suhopolje, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje 

obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka Javnog poziva, sukladno propisima koji uređuju 

zaštitu osobnih podatka. 

 

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o 

pripadnosti istoj i to: 

 

1. Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice 

2. Žene 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 

3. Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da 

je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima 

4. Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo 

da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja 

5. Azilantice – odluka o azilu koju je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova 

6. 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 

7. Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o 

drogama 

8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju 

9. Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnih manjina 

10. Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb 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 beskućnika.    

11. Pripadnice ostalih ranjivih skupina- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument 

nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine 

 

 

 Prijave na Javni poziv, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8  

(osam) dana  od dana objave ovog Javnog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i na stranicama Općine Suhopolje na adresu: 

 

OPĆINA SUHOPOLJE 

Trg sv. Terezije 10 

33410 Suhopolje 

s naznakom «Javni poziv – Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije 

životne dobi i/ili osobama u nepovoljnom položaju - ne otvarati» 

 

 Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon broj 033/771-433. 

 

 Ovaj Javni poziv objaviti će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine 

Suhopolje. 

 

 Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom 

pozivu. 

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

  

 Sve osobe koje ispunjavaju formalnim uvjetima ovog Javnog poziva biti će pozvane na 

razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. 

 

O rezultatima će kandidati biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 

  

 

 

 

                                                        SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO  

                                                         OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA 

 

                                                               Katica Bićanić, mag. oec. 
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