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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MUĆ 
Općinski načelnik 

 
KLASA:  112-03/18- 01/006 
URBROJ: 2180/02-04-18-1 
Donji Muć, 06.12.2018. 

 
Na temelju članka  44. Statuta Općine Muć ( Službeni glasnik Općine Muć br. 03/13 i 05/13 )  Općinski načelnik  Općine 
Muć, objavljuje 

OGLAS 
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 

 
U  Općinu Muć,  na radno mjesto : 

 
1.  RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA, OSOBAMA U 

NEPOVOLJNOM POLOŽAJU, OSOBAMA S INVALIDITETOM  – 15  izvršiteljica     

 
Kandididatkinje  moraju  ispunjavati  opće  uvjete  za  prijam  u    radni  odnos    a  to  su  punoljetnost,  hrvatsko  
državljanstvo  te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće 
posebne uvjete: 

 
 Bez škole/osnovna škola/srednja stručna sprema 

 Timski rad 
 iskustvo u radu s ljudima 

 
Opis poslova: 

 
 Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, 
 pomoć u održavanju osobne higijene, 
 pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, 
 pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika 
 i drugi komplementarni poslovi 

 
Za radno mjesto uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

 
 obrazac prijave za radnice (obrazac se može preuzeti u prostorima Općine Muć I na web stranici) 

 životopis 
 dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice) 

 dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedožbe), osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da 

nemaju završenu osnovnu školu 

 potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba  

 vlastoručno potpisana izjava o pristanku na osposobljavanje i prihvaćanju uvjeta javnog poziva (izjave se mogu 
preuzeti u prostorima Općine Muć i na web stranici) 

 Izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi  Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 30 dana 

 
  Trajanje radnog odnosa  – dvadesetčetiri mjeseca uz obvezn probni rad u trajanju od tri  mjeseca. 

 
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu   predočiti u izvorniku. 

 
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije potpisivanja Ugovora o radu. 

 
Urednom  prijavom  smatra  se  prijava  koja  sadrži  sve  podatke  i  priloge  navedene  u  oglasu.  Osoba  koja  nije  
podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na 
oglas. 
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Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete ovog poziva pristupit će intervjuu temeljem kojeg će se izvršiti odabir..  
Kandidatkinje koje ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustale od prijave. 
 
NAPOMENA: 

Odabrane kandidatkinje obavezne su pohađati i završiti program osposobljavanja. 

 
  Obrazac prijave kao I obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Općini Muć. 

 
Pisane prijave podnose se osobno na adresu : OPĆINA MUĆ, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć , sa naznakom : „ Za oglas 
Zaželi -program zapošljavanja ženaj“  ili putem e-pošte na adresu: opcina@muc.hr u roku od 16 dana od dana objave 
oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a. 

 
Kandidatkinje će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. 

 
Općina Muć  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Filip Stupalo 


