GRADONAČELNIK
KLASA: 110-01/21-01/12
URBROJ: 2182/10-02-21-1
Knin, 01. travanj 2021. godine
Temeljem članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19) i
Programa za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu na području Grada Knina
„Za ljepši Knin 2021“, KLASA:112-03/21-01/3, URBROJ:2182/10-02-21-1 od 30.03.-2021.
godine Gradonačelnik Grada Knina objavljuje:
JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 9 (devet) mjeseci u
programu javnih radova „Za ljepši Knin 2021.“, program uređenje i zaštita prostora i
okoliša na području Grada Knina
I. Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad:
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom
povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti
socijalne posljedice njihove nezaposlenosti. Program javnih radova „Za ljepši Knin 2021“, koji
će se provoditi na području Grada Knina, u sklopu Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
„Javni rad“, obuhvaća komunalne poslove, uređenje i revitalizacija javnih površina, zaštite
okoliša, uređenje i čišćenje prostora spomenika kulture, povijesne i kulturne baštine, sanacija i
uklanjanje ruševnih objekata, uređenje i čišćenje mjesnih groblja, cestovnih građevina na
nerazvrstanim cestama i drugih komunalnih poslova na području Grada Knina.
U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput (vjetar, kiša i dr.), nije
moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, osobe će biti upućene na
druge društveno korisne i humanitarne poslove, poput čišćenja zatvorenih javnih prostora u
vlasništvu Grada, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.
Radovi će se obavljati svaki radni dan 8 sati dnevno prvih šest mjesec a zadnja tri
mjeseca će se obavljati svaki radni dan 4 sata i obavezno obrazovanje radnika uz
financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
II. Broj osoba koje će se uključiti u javni rad: 30 osoba
III. Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u javni rad: 9 mjeseci


9 mjeseci, na način da se prvih 6 mjeseci odradi u punom osmosatnom radnom
vremenu, a ostala 3 mjeseca u nepunom četverosatnom radnom vremenu uz
obavezu obrazovanje.
Planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s HZZ-om.

IV. Opći uvjeti za prijem ,sukladno Zakonu o radu su: hrvatsko državljanstvo
V. Posebni uvjeti za prijem i ciljane skupine :
Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod
djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje http://mjere.hr/mjere/javni-rad/.

Ciljane skupine nezaposlenih osoba su:
-da su prijavljene pri nadležnoj službi zavoda za zapošljavanje:
-stariji od 50 godina,
-osobe s invaliditetom,
-hrvatski branitelji,
-korisnici zajamčene minimalne naknade,
-osobe romske nacionalne manjine,

-roditelji s 4 i više malodobne djece,

-roditelji djece s teškoćama u razvoju,
-roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja,
-ostale posebne skupine predviđeni u Mjerama za program javnih radova za 2021. godinu i
-osobe kategorizirane kao teže zapošljive, privremeno nezapošljive osobe.
VI. Dokumentacija uz prijavu: Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
Uz prijavnicu (vlastoručno potpisani prijavni obrazac može se preuzeti na službenim
internetskim stranicama Grada Knina, www.knin.hr ili osobno preuzeti u prostorijama Grada
Knina), dostavlja se i dokumentacija, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz prijavnicu se dostavlja slijedeća dokumentacija:
- prijavnicu i životopis(vlastoručno potpisana)
- presliku osobne iskaznice,
- presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
- potvrdu o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih
površina ili uvjerenje za rad s motornom pilom ili motornom kosilicom.
Vlastoručno potpisani prijavni obrazac može se preuzeti na službenim internetskim
stranicama Grada Knina, www.knin.hr ili osobno preuzeti u prostorijama Grada Knina.
VII. Prijava na javni poziv
Osobe koje se prijavljuju dužne su dostaviti svoju pisanu prijavnicu (na za to
određenom obrascu) sa svim traženim dokumentima na adresu:
Grad Knin (za javne radove), Dr. Franje Tuđmana br.2, 22300 Knin, u roku od 8 (osam)
dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči
Grada Knina i na web stranici Grada Knina www.knin.hr.
VIII. Ostalo
Prije konačnog odabira, Grad Knin će od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zatražiti
provjeru koji od prijavljenih kandidata ispunjavaju uvjete postavljene od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje. Prijave kandidata koji ne budu ispunjavali uvjete za 100% financiranje iznosa
bruto plaće od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće se razmatrati, niti
nepravovremene i nepotpune prijave prilikom konačnog odabira.
O vremenu održavanja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju uvjete biti će
obaviješteni putem elektroničke pošte i /ili kontakt broja telefona navedenog u prijavi.
GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić

