
 

                          

 

               REPUBLIKA HRVATSKA 

     OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 112-01/21-01/2 

URBROJ: 2115/03-03-21-2 

Podravska Moslavina, 11. ožujka 2021. 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politke KLASA:910-01/21-06/8, URBROJ:524-07-02-01-01/1-21-2, od 28. siječnja 

2021.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europski socijalni fond, Operativni 

program Učinkovitosti ljudski potencijali 2014.-2020. ZAŽELI-PROGRAM 

ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0369, Broj poziva: 

UP.02.1.1.13., te članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine 

Podravska Moslavina, broj 3/21) općinski načelnik objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme   

 

ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II 

 

“Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina“ 

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Podravska Moslavina za potrebe 

aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II, 

“Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina“- radnica za pomoć i potporu starijim 

osobama i/li osobama u nepovoljnijem položaju i/ili osobama sa invaliditetom. 

 

1. Broj traženih radnica:16 

 

2. Vrste zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnos na određeno vrijeme -12 mjeseci 

 

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

 

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Podravska Moslavina 

 

5. Opis poslova: 

- Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika 

- Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju higijene korisnika 



 

                          

- Pomoć u društvenim aktivnostima 

- Pomoć pri pripremi obroka 

- Pomoć u dostavi namirnica 

- Pomoć pri ostvarivanju prava (plaćanje računa, dostava lijekova, pomagala) 

 

6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže 

zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja 

ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava 

socijalne skrbi i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske 

kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s 

najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem* 

- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom 

srednjom školom.* 
 

7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti: 

1. Obrazac prijave (ispunjen i vlastoručno potpisan) 

2. Zamolba za posao 

3. Životopis (naznaka kontakt broja) 

4. Presliku osobne iskaznice 

5. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

6. Preslik dokaza o završenoj školi  

7. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s 

datumom izdavanja nakon objave ovog Natječaja) 

8. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje  

 

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

odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu. 

 

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Općini 

Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, radnim danom od 

8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Općine www.podravskamoslavina.hr. 

 

Trajanje radnog odnosa –dvanaest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu 

predočiti u izvorniku. 

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju. 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaju.  

 

Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 

Javni natječaj će bit objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na 

http://www.podravskamoslavina.hr/


 

                          

web stranici Općine Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr. 

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:  

 

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA,  

J.J. STROSSMAYERA 150, 31 530 PODRAVSKA MOSLAVINA,  

putem pošte ili osobno najkasnije do 19.03.2021. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: 

 

“ Za natječaj 

 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II, 

 “Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina“ 

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će 

obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Općina Podravska Moslavina zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog objašnjenja. 

 

 

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

                               Dominik Cerić 

 

 

 
 


