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 Temeljem Programa za financiranje zapošljavanja u javnom radu KLASA: 100-01/21-01/02, 

URBROJ: 2133/02-01/1-21-1 od 1. travnja 2021. godine odobrenog od Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Gradonačelnik Grada Ogulina, objavljuje 

 

J A V N I    P O Z I V 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u Programu javnih radova 

„Provedba nadzora nužnih epidemioloških mjera na području Grada Ogulina“ - (5 izvršitelja/ica) 

 

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.  

1. Opis aktivnosti i poslova koje će obavljati izvršitelji programa: 

Provedba kontinuiranog nadzora nužnih epidemioloških mjera utvrđenih Odlukom Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske i Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije na području Grada Ogulina prilikom 

pokretanja gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašenje epidemije te održavanja 

manifestacija u organizaciji Grada Ogulina. Radnici na javnim radovima bit će uključeni u kontrolu 

održavanja socijalne distance te na praćenju održavanja higijenskih standarda i dezinfekcije i nošenja 

zaštitnih maski u zatvorenim prostorima, parkovima, trgovima i drugim prostorima gdje je moguće 

okupljanje većeg broja ljudi. Radnici na javnim radovima obavljat će i pomoćne poslove kao što su: 

vođenje evidencija o provođenju mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti na 

području Grada Ogulina te će obavljati i druge uobičajene sezonske poslove koji ulaze u djelokrug 

poslova javnih radova, poput održavanja i unapređenja javnih površina, bojenja drvenih dijelova ograda, 

uklanjanja ambrozije i dr. 

2. Broj osoba koje će se uključiti u javni rad: 5 osoba 

3. Trajanje programa: 6 mjeseci 

4. Opći uvjet za prijam: punoljetnost i hrvatsko državljanstvo 

5. Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 

6. Posebni uvjeti za prijem i ciljanje skupine: 

Informacije o uvjetima prijave na javni poziv i ciljane skupine mogu se provjeriti kod Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje, Ispostave Ogulin te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  

htpp://mjere.hr/mjere/javni-rad/ 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Ogulina. 

7. Uz pisanu prijavu na Javni poziv kandidati su dužni obavezno priložiti: 
- prijavnicu (vlastoručno potpisanu), 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), 

- dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba) ako se posjeduje 

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe  

8.  Prijave se podnose do 16. travnja 2021. godine na adresu: Grad Ogulin, 47300 Ogulin, 

Bernardina Frankopana 11, s naznakom: »Javni radovi 2021.“. 

 

 GRADONAČELNIK 

 

 

 Dalibor Domitrović, ing., v.r. 

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2021/04/Prijavni_obrazac-za-javne-radove-2021.doc

