
 
 

 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 mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Javni rad - od mjere do karijere, 
a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, 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 (10 izvršitelja/ica) 

   

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

Program „REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA “  koji će se provoditi na području Općine Muć, obuhvaća radove na 
revitalizaciji javnih površina te zaštiti i očuvanju prirode.  
Poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: ručno sakupljanje otpadaka međuprostora ulica, ručno skupljanje 
otpadaka s javnih površina, pražnjenje spremnika za otpad, ručno čišćenje prostora oko kontejnera, čišćenje divljih 
deponija, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina i dvorišta zgrade Općine, grabljanje travnjaka, košnja zelenih 
površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova, plijevljenje kamenjara, orezivanje 
granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća 
te ručni utovar, radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje: iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, 
plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pomoć kod iskopa panjeva, 
košenje i sadnja zelenila i ukrasnog bilja i redovito održavanje javne površine , uz državnu cestu. 
Poseban naglasak na čišćenje i uređenje korita i  izvora pitke vode naših najznačajnijih potoka i pritoka koji 
prezentiraju netaknutu prirodnu ljepotu koju je važno očuvati i zaštititi: potok Zmijavac (izvor Veliko vrilo, 
Rukavac),potok Vrba (izvor Žukovac), potok Radača, potok Suvaja. Izvaditi  iz potoka smeće, betonske blokove, šut; 
sa starih stabala uklonili smo suhe grane; 
ukloniti suho raslinje; pokosili travu;postaviti drvene klupe, koševe za smeće, drvenu ogradu gdje bude potrebno; 
prijelaz na pojedinim potocima; info table sa opisima potoka,formiranje i obnova zapuštenih pješačkih staza uz potoke. 
Radovi na čišćenju i uređenju potoka te pješačkih staza, izvršavati će se u suradnji sa Hrvatskim vodama i Hrvatskim 
šumama. 
Poslovi obuhvaćaju postavljanje novih klupa,odmorišta,  bojanje i čišćenje starih klupa na javnim površinama i dječjim 
igralištima; čišćenje i uređenje autobusnih stajališta i nadstrešnica; uređenje fontana na području općine; demontaža 
starog, oštećenog dječjeg igrališta i postavljanje novog; nasipanje i ravnanje šljunka na dječjim igralištima; sadnja 
ukrasnog bilja i novog travnjaka na dječjem igralištu u Gornjem Muću; uređenje javnih površina u RZ Prisike 0, 
nasipanje zelenih pojasa te sjetva trave. 
 

Trajanje Programa: 6 mjeseci. 

Broj traženih radnika: 10 osoba  

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati) 

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. SKUPINA:  
- 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,  



 

Razina obrazovanja traženih radnika: NKV/SSS, Radno iskustvo nije bitno. 
 
Prijavi je potrebno priložiti: 

- presliku osobne iskaznice; 
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe;  
- dokaz o posebnom statusu (invaliditet, hrvatski branitelj i drugo) 

 
*Zahtjev za prijavu možete preuzeti u Općini Muć 

 
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave 
ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Solinu, na adresu:  Općina Muć, 
Donji Muć 254, 21203 Donji Muć, s naznakom „ Prijava za Program Javnih radova“. 
 
 
Osobe koje su radile na Javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne 
mogu biti uključene u Javni rad, kao ni osobe koje su bile uključene u Javne radove u prošloj 
godini. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine MUć (www.muc.hr) i na oglasnoj ploči Općine Muć 

 

 
                              

   OPĆINSKI NAČELNIK 
Filip Stupalo 


