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JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim
radovima na području Općine Marijanci za 2020. godinu

Općina Marijanci inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih 
osoba s područja Općine Marijanci na poslovima revitalizacije i uređenja javnih površina.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim 
propisima.

Trajanje programa: 3 mjeseca.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i 
nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz
hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u 
razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez 
upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, 
osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac 
pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade 
osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 
zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske 
kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini u 
i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog 
iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

 osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

Prijave se obavljaju osobnim dolaskom u Upravi Općine Marijanci na adresi Kralja 
Zvonimira 2, Marijanci, 21., 22. i 23. srpnja 2020. godine (utorak, srijeda i četvrtak) 
od 09:00 do 12:00 sati.



Prilikom dolaska sa sobom obavezno ponijeti osobnu iskaznicu, OIB i JMBG.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavod za zapošljavanje te oglasnoj 
ploči i web stranici Općine Marijanci.

KLASA: 112-04/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-01
Marijanci, 16. srpanj 2020. godine

PROČELNIK JUO OPĆINE MARIJANCI
IVAN PANDURIĆ, mag.oec.


