
 

                         
  

                                                                   
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 112-01/22-01/4    
URBROJ: 2186-6-02/1-22-1 
Petrijanec, 21. studenoga 2022. 
 

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

politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. i 

temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog 

socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., „ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA 

ŽENA – FAZA III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0244, Zaželi za Petrijanec – faza III, od 25.10.2022. i 

članka 48. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 31/21) općinski 

načelnik raspisuje 

JAVNI POZIV 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta 

„Zaželi za Petrijanec – faza III“ 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Petrijanec u sklopu projekta „Zaželi za 

Petrijanec – faza III“ - RADNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I 

OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU. 

BROJ TRAŽENIH RADNICA: 11 osoba 

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno vrijeme - 6 mjeseci 

mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom 

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme  

MJESTO RADA: područje Općine Petrijanec 

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Bez naknade 

RASPORED RADNOG VREMENA: Prijepodne 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS POSLOVA: 

• pomoć u kupovini i dostavi namirnica, 

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, 

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, 

• pomoć pri oblačenju i svlačenju, 

• briga o higijeni, 

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, 

dostava pomagala i sl.), 

• pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje 

u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

 

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje 6 krajnjih korisnika. 

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. 
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim 
skupinama: 
- žene starije od 50 godina, 
- žene s invaliditetom, 
- žrtve trgovanja ljudima, 
- žrtve obiteljskog nasilja, 
- azilantice, 
- žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 
zavoda i sl., 
- liječene ovisnice, 
- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 
- pripadnice romske nacionalne manjine, 
- beskućnice.     

 

KANDIDATKINJE SU KOD PRIJAVE DUŽNE PRILOŽITI: 

1. Obrazac prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr ili 

osobno u zgradi Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec 

2. Molba 

3. Životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja) 

4. Preslika osobne iskaznice 

5. Preslika dokaza o završenom obrazovanju 

6. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u 

evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog 

poziva) 

7. Dokaz o pripadnosti teže zapošljivoj/ranjivoj skupini:  

 

 

 

 

http://www.petrijanec.hr/


 

Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,  

Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, 

stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), 

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

pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,  

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

pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,  

Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP 

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,  

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

drogama,  

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

Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,  

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 beskućnica 

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika – potvrda/uvjerenje ili drugi 

jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici 

ranjive skupine. 

NAČIN PRIJAVE: Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA PETRIJANEC, 

Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec s naznakom: 

„Zaželi za Petrijanec – faza III -  NE OTVARAJ“ 

Rok za prijavu: Rok za podnošenje prijava 29.11.2022. godine (poštanski žig na pošiljci s datumom 

najkasnije 29.11.2022.). 

Javni poziv biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

internetskoj stranici Općine Petrijanec www.petrijanec.hr. 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinu Petrijanec, Vladimira 

Nazora 157, 42206 Petrijanec ili na sljedeće kontakte: 

Tel: +385 42 714-220 

E-mail: opcina@petrijanec.hr 
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Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i 

urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatkinjom 

prijavljenom na Javni poziv. 

Za kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, provest će se razgovor (intervju) 

kandidatkinja sa Povjerenstvom za prijam u radni odnos. Ako kandidatkinja ne pristupi razgovoru 

(intervjuu), smatrat će se da je povukla prijavu na Javni poziv. 

Kandidatkinje će o terminu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviještene najmanje 3 (tri) dana 

prije održavanja istog na službenoj web stranici Općine Petrijanec www.petrijanec.hr te putem 

kontakta koje su kandidatkinje navele u životopisu.  

Za kandidatkinje koje ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukle prijavu. 

Kandidatkinje će o rezultatima Javog poziva biti obaviještene u zakonskom roku. 

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu 
rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s 
naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da 
će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a 
koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. 
 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

   Željko Posavec, mag.ing.mech. 
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