
 

                                  
 R e p u b l i k a  H r v a t s k a   

Virovitičko-podravska županija 

    Općina Špišić Bukovica 

        Općinski načelnik  

KLASA: 112-01/15-01/01 

URBROJ: 2189/06-01-15-3 

Špišić Bukovica, 27. veljača 2015. 

 

 

 Na temelju članak 44. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13) načelnik 

Općine Špišić Bukovica raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA  

ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAM JAVNOG RADA U OPĆINI ŠPIŠIĆ BUKOVICA 

"RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE"  

 

 

I. Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje 

zapošljavanja putem iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine 

Špišić Bukovica objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja 

dugotrajno nezaposlenih osoba s prebivalištem na području općine Špišić Bukovica u 

javni rad. 

 

 

II. Programom javnog rada na području Općine Špišić Bukovica zaposliti će se četrdeset 

(40) osoba i to na poslovima revitalizacije javnih površina na području Općine Špišić 

Bukovica. 

 

 Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a 

materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i izvođač programa, 

odnosno Općina Špišić Bukovica, kao jedinica lokalne samouprave. 

 

 

III. Prijaviti se mogu kandidati s prebivalištem na području Općine Špišić Bukovica koji 

ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 

1. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: 

 prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci; 

2. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije 

od 50 godina: 

 prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca; 

3. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: 



 prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci. 

 Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina ne mogu 

biti uključene u javni rad! 

 

IV. Sastavni dio ovog Javnog poziva je Program javnog rada na području Općine 

Špišić Bukovica koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Špišić Bukovica www.opcina spisic 

bukovica.hr.  

 

V. Pisanoj prijavi s osnovnim osobnim podacima (obrazac: Prijavnica), potrebno je 

priložiti: 

 presliku osobne iskaznice 

 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) 

 dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o ispunjenju uvjete iz točke III. 

 

 

VI. Prijave se primaju od 27. veljače 2015. do 06. ožujka 2015. godine u Općini Špišić 

Bukovica, Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica. Sve informacije mogu se dobiti na 

telefon 033/716-495 ili e-mailom na adresu: info@spisicbukovica.hr. 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Načelnik: 

 

Hrvoje Miler v.r. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Oglasna ploča i mrežna stranica Općine Špišić Bukovica www.opcina spisic bukovica.hr 

2. Oglasna ploča i mrežna stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica 

www.hzz.hr  
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P R I J A V N I C A 

 

ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAM JAVNOG RADA U OPĆINI ŠPIŠIĆ BUKOVICA 

"RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE" 

 

 

IME I PREZIME: ________________________________________________________________ 

 

DATUM I GODINA ROĐENJA: ____________________________________________________ 

 

OIB: ___________________________________________________________________________ 

 

ADRESA: _______________________________________________________________________ 

 

TELEFON: _____________________________________________________________________ 

 

MOBITEL: _____________________________________________________________________ 

 

ZVANJE: _______________________________________________________________________ 

 

 

 Prijavljujem se kao osoba iz ciljane skupine: 

 

1. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: 

 prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci; 

2. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije 

od 50 godina: 

 prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca; 

3. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: 

 prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci. 

 

 (zaokruži broj skupine) navedene u Javnom pozivu. 

 

U ________________, ___. ____________ 2015. godine 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                                     (potpis) 

 

Prilog: 

 preslika osobne iskaznice 

 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) 

 dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o ispunjenju uvjete iz točke III. 

Javnog poziva 


