
 

                       
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 

          OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 112-03/23-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-23-1 

U Zrinskom Topolovcu, 9. siječnja 2023. 

 

             Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18, 112/19) i članka 47. 

Statuta Općine Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 2/2021 ) sukladno 

Programu „ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA- FAZA III.“ broj poziva: UP.02.1.1.16, 

na temelju kojeg je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava , kodni broj: UP.02.1.1.16.0415, 

načelnica Općine Zrinski Topolovac, dana 9. siječnja 2022. godine objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 

Program „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA III.“ 

Projekt „Zaželi više“ 

 

1. Općina Zrinski Topolovac raspisuje poziv za radno mjesto: Radnica za pružanje usluga 

potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u sklopu projekta „Zaželi više“, kroz 

Program „ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA- FAZA III.“, broj poziva 

UP.02.1.1.16. 

 

2. Broj traženih radnica: 10.  

 

3. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci, uz obavezni probni rad od 2 

mjeseca. Planirani početak rada je 1. veljače 2023. 

 

4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme. 

 

5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području  Općine Zrinski Topolovac, u naseljima 

Zrinski Topolovac, Jakopovac i Križ Gornji. 

 

6. Opis poslova: 

 

- pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova, 

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, 

- podrška korisnicima kroz razgovor i druženje, te uključivanje u društvo, 



 

- pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava ( dostava i plaćanje računa, dostava 

lijekova, namirnica, pomagala i slično). 

Svaka zaposlenica pružati će pomoć i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika. 

 

7. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: 

 

- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. 

 

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici: 

- žene od 50 godina i više, 

- žene 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, 

- pripadnice ostalih ranjivih skupina. 

 

8. U prijavi kandidatkinje su dužne priložiti: 

- prijavu za radnice ( može se preuzeti osobno u Općini ili na službenim stranicama Općine 

Zrinski Topolovac), 

- životopis, 

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba prijavljena u 

evidenciji nezaposlenih osoba ( izdana nakon datuma objave natječaja), 

- preslika osobne iskaznice, 

- preslika dokaza o završenoj školi ( presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili 

presliku svjedodžbe najviše završenog razreda osnovne škole), 

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci ), 

- privola za obradu osobnih podataka ( može se preuzeti osobno u Općini ili na službenim 

stranicama Općine Zrinski Topolovac) . 

 

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina: 

- žene od 50 godina- osobna iskaznica, 

- žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, 

stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde 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 obiteljskog nasilja, 

- azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP, 

- žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra socijalne skrbi o prekidu prava na smještaj kao 

oblika skrbi izvan vlastite obitelji, 

- liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se je liječila od ovisnosti o 

drogama, 

- 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 korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge 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, 

- pripadnice ostalih ranjivih skupina- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument 

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

 

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na poziv. Isprave koje se prilažu u 

neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. 

 

9. Prijave na javni poziv, s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana 

objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to neposredno ili preporučeno 

poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274, 
43202 Zrinski Topolovac, s naznakom : Projekt „Zaželi više“. 

10. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom 

pozivu. 
11. Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

iz poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv i njezina se prijava neće razmatrati. 

12. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete poziva biti će pozvane na razgovor. O 

rezultatima postupka javnog poziva, kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku. 

13. Ovaj Javni poziv objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim 

stranicama Općine Zrinski Topolovac www.zrtopolovac.hr  

 

 

 

 

 

 

Općinska načelnica 

Jasna Mikles Horvat 
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http://www.zrtopolovac.hr/

