
Na temelju članka 35. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18 i 32/20), u okviru 

Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Javnog 

rada, općinski načelnik Općine Trpinja, dana 31. ožujka 2021. godine, objavljuje 

JAVNI POZIV 

za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na 

području Općine Trpinja 

Predmet Javnog poziva:Prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) 

mjeseci radi provedbe javnih radova kroz Mjeru Javnog rada uz financiranje Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje 

Naziv radnog mjesta: RADNIK/CA NA UREĐENJU OKOLIŠA 

 

Broj izvršitelja: 12 

 

Radno  vrijeme:Puno radno vrijeme 

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, 
završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine 

Opis poslova: Revitalizacija javnih površina i prenamjena neiskorištenog (neuređenog) 

zemljišta na lokacijama u naseljima Općine Trpinja  planiranim Programom javnog rada za 

2021. godinu 

Radno iskustvo nije potrebno. 

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni. 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane 
Mjerom javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje link : https://mjere.hr/katalog-
mjera/javni-rad/ 
 
Osoba može biti uključena u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca te 
se slijedom navedenoga osobe koje su po prijašnjim programima javnog rada bile uključene 
u program javnog rada u navedenom trajanju i razdoblju ne mogu uključiti u javni rad po 
ovom pozivu. 
 
Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: 
 
-zamolbu za posao (obrazac zamolbe je dostupan na Internet stranicama Općine Trpinja 
www.opcinatrpinja.hr) 
-presliku važeće osobne iskaznice  
-potvrdu (uvjerenje) o vremenu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne 
stariju od dana objave ovog Javnog poziva) 

https://mjere.hr/katalog-mjera/javni-rad/
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-potvrdu o radnom stažu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana 
objave ovog Javnog poziva) 
-osobe koje ostvaruju pravo na prijavu na ovaj Javni poziv bez obzira na duljinu prijave u 
evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebaju uz gore navedeno, 
podnijeti i odgovarajući dokaz o svom statusu na koji se pozivaju. 
 
Pisane prijave na Javni poziv, sa traženim prilozima, podnose se osobnom predajom na 
adresu Općina Trpinja, Trpinja, Gajčanska 1, 32 224 Trpinja, u roku od 8 (osam) dana od 
dana objave Javnog poziva na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s 
naznakom „Prijava na  javni poziv za javne radove“.  
 
Pisane prijave na Javni poziv sa traženim prilozima predaju se najkasnije  8. travnja 2021. 
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Trpinja www.opcinatrpinja.hr te oglasnoj ploči 
Općine Trpinja. 
 

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                             Miroslav Palić, ing. 

 
KLASA:112-03/21-01/01 
URBROJ:2196/08-03-21-1 
Trpinja, 31. ožujka 2021. 

 

http://www.opcinatrpinja.hr/

