
 
 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 O P Ć I N A   M U Ć 
 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Sužbeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski načelnik 

Općine Muć objavljuje   

JAVNI  POZIV 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci 
 u provedbi mjere Javnih radova (50 izvršitelja/ica) 

   

Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad 

 čišćenje drveća i niskog raslinja ; održavanje poljskih putova; izradu protupožarnih putova i presjeka  

čišćenje i održavanje postojećih protupožarnih putova; čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz nerazvrstane 

ceste; održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode i potoka; održavanje novouređenih pješačkih i 

biciklističkih staza; čišćenje i sanacija divljih deponija. 

U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega i kiše, nije moguće odrađivati poslove 

prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove poput 

čišćenja snijega, čišćenja i održavanja zatvorenih prostora u vl. Općine i drugi poslovi utvrđeni programom. 

Programska aktivnost je predviđena u trajanju od 6 mjeseci. 

Javni rad se odvija na području cijele Općine Muć. 

Ciljane skupine: 
Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade 
osobe i to: 

1. - bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, 
žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi 
(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici 
s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj 
manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila 
radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju 
- mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,  
- mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,  
- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,  
- osobe starije od 50  prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, 
- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,  

2. -korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih  

3.   - osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, 
- osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci. 

 
Razina obrazovanja traženih radnika: NKV/SSS, Radno iskustvo nije bitno. 

 

Prijave se mogu podnijeti neposredno u pisarnici Općine Muć ili u Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje u Solinu, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ , 

od 20.11.(ponedjeljak) do 22.11.2017.godine (srijeda). 
 
*Zahtjev za prijavu možete preuzeti u Općini (uz zahtjev potrebna je kopija osobne iskaznice te OIB) 

                              
   OPĆINSKI NAČELNIK 
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