Na temelju Programa javnih radova „Uredimo naš grad“ (Klasa: 101-02/16-01/05, Urbroj: 2155/01-0216-1), a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Zamjeni gradonačelnika koji obnaša duţnost gradonačelnika Grada Omiša
objavljuje
JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u
javnim radovima na području Grada Omiša
broj izvršitelja: 20
trajanje javnih radova: 6 mjeseci
opis poslova: radovi na zaštiti okoliša i zaštiti spomenika kulture (npr. uklanjanje otpada iz okoliša
ručnim putem, ručno sakupljanje otpada, čišćenje slivnih rešetki, travnjaka, putova, saniranje nelegalnih
odlagališta otpada, odrţavanje čistoće spomenika kulture i slično)
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, a to su:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supruţnici poginulih i
nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u
razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez
upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s
invaliditetom, ţrtve trgovanja ljudima, ţrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su
izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično,
liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa sluţenjem zatvorske kazne u posljednjih
6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj
jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale
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

Prijave se podnose na adresu Grada Omiša, Omiš, Trg kralja Tomislava 5, u roku 8 dana od objave ovog
poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
Uz prijavu treba dostaviti:
- preslik osobne iskaznice,
- uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- za osobe koje se prijavljuju po točci 1. i 3. - dokaz o ispunjavanju kriterija iz tih točaka.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŢUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 101-02/17-01/01
Urbroj: 2155/01-02-17-2
Omiš, 3. oţujka 2017
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŢNOST GRADONAČELNIKA
Ivo Tomasović, dipl.oec.
1

NAPOMENA:
Ovaj javni poziv objavljen je 6.3.2017. Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 14.32017..
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