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                         REPUBLIKA HRVATSKA 

                ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA MURTER‒KORNATI 

                           OPĆINSKI NAČELNIK 
                 
 

 

KLASA: 112-02/22-01/2 

URBROJ: 2182/8-03/01-22-1 

Murter, 10. studenoga 2022. godine 

 

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

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

listopada 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , Kodni broj: 

UP.02.1.1.16.0217, od 19. listopada 2022., te članka 44. st. 4. Statuta Općine Murter-Kornati 

(„Službeni glasnik Općine Murter-Kornati, broj 2/21), Općinski načelnik Općine Murter-

Kornati, raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV 

 

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu 

projekta „Žene pomažu za zajednicu Murter-Kornati“ – Zaželi -Program zapošljavanja 

žena-Faza III“ radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s 

područja Općine Murter‒Kornati. 

 

 

Broj traženih radnica: 9 

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 6(šest) mjeseca 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

Mjesto rada: Općina Murter-Kornati 

 

1. 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, svlačenju i briga o higijeni, 

 pomoć u socijalnoj integraciji,  

 posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava 
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pomagala i sl.) 

 pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, 

 pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima 

 

2. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos: 
 

• nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom 

na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici koje imaju prednost pri 

zaposlenju i to: žene od 50 godina i više, osobe 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, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice 

romske nacionalne manjine, beskućnice, te pripadnice ostalih ranjivih skupina  

  nezaposlene žene, žene bez završene srednje škole, žene s najviše završenim 

srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje 

 

 

Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti: 

 

 

 dokaz o stečenoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog 

obrazovanja)  

 ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

 potvrdu o pripadnosti ranjivoj skupini:  

-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, 

-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, 

-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 
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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 te  

-dodatne ranjive skupine-potvrdu ili uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument 

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

 potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je 

prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma 

objave Javnog poziva), 

 obrazac prijave-ispunjen i vlastoručno potpisan  

 

Obrazac prijave može se preuzeti na sljedećoj internetskoj stranici: www.murter.hr ili osobno -

preuzimanje u prostorijama Općine Murter-Kornati, Butina 2, 22243 Murter, soba br.2. 

 

 

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina 

Murter-Kornati, Butina 2, 22243 Murter, putem pošte (preporučeno) ili osobno s 

naznakom: „Za Natječaj -ŽENE POMAŽU ZA ZAJEDNICU MURTER-KORNATI“ , 

Općina Murter-Kornati“ u roku od 8 dana od objave ovog javnog poziva na Hrvatskom 

zavodu za zapošljavanje 

 

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže 

zapošljivim/ranjivim skupinama koje su navedene u gore spomenutim uvjetima za prijam u 

radni odnos. 

 

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

obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

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

Centra za socijalnu skrb Šibenik te na internetskoj stranici Općine Murter-Kornati: 

www.murter.hr. 

 

NAČELNIK OPĆINE MURTER-KORNATI 

 

TONI TURČINOV,  mag. ing. agr. 

 

U privitku: 

1. Obrazac Prijave na Javni poziv 

 

http://www.murter.hr/
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Ime i prezime: ______________________________________  

 

OIB: ______________________________________________  

 

Adresa: ____________________________________________  

 

Tel.: _______________________________________________  

 

Mob.: _____________________________________________  

 

 

 OPĆINA MURTER-KORNATI 

BUTINA 2 

22243 MURTER 

 

Predmet: Prijava na Javni poziv za prijam u radni odnos no određeno vrijeme u projektu „Žene pomažu 

za zajednicu Murter-Kornati“ 

 

Na raspisani Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 6 

mjeseci, u okviru projekta „Žene pomažu za zajednicu Murter-Kornati -Zaželi-program zapošljavanja 

žena Faza III“, UP.02.1.1.16.0217 financiranoga iz Europskoga socijalnoga fonda Operativni program 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., na radno mjesto - Radnica za pružanje socijalnih usluga 

starijim i nemoćnim osobama s područja općine Murter-Kornati, podnosim ovu Prijavu. 

Izjavljujem da ispunjavam slijedeće uvjete (obvezno zaokružiti uvjet/e koje ispunjavate): 

 

• nezaposlena žena bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a starija od 50 godina, 

žena s invaliditetom, žrtva trgovanja ljudima, žrtva obiteljskog nasilja, azilantica, žena 

koja je izašla iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl., liječena ovisnica, povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 

mjeseci, pripadnica romske nacionalne manjine, beskućnica te pripadnice ostalih 

ranjivih skupina  

• nezaposlena žena prijavljena u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem ili žena bez završene 

srednje škole 

 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci u ovoj prijavi istiniti te sam 

suglasna da Općina Murter-Kornati u sklopu projekta „Žene pomažu za zajednicu Murter-Kornati-

Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“ prikuplja i obrađuje gore navedene podatke i prosljeđuje 

ih trećoj strani samo u svrhu zapošljavanja i provedbe projekta za koje su prikupljani a u skladu s 

Uredbom(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi 

s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46 EZ(Opća Uredba o zaštiti podataka) SL EU L 119 i Zakonom o provedbi Opće Uredbe 

o zaštiti podataka( „Narodne novine“ broj 42/18) te se u druge svrhe neće koristiti. 

 

 

 

 

U ________________  , ___________________  . ______________________ 

___________________  

  (mjesto)     (datum)     

                    (vlastoručni potpis) 


