
 

 

        

        REPUBLIKA HRVATSKA  

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA DRAŽ 

 

KLASA: 302-03/21-01/01 

URBROJ: 2100/04-02/21-43 

U Dražu, 07. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  

KLASA: 910-01/21-06/8   URBROJ:524-07-02-01-01/5-21-11  od 03. svibnja 2021. godine iz  

„Zaželi - program zapošljavanja žena-faza II“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte 

koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kodni 

broj:UP.02.1.1.13.0486 od 23. lipnja 2021. godine te članka 38. Statuta Općine Draž („Službeni 

glasnik Općine Draž“  broj: 02/20, 02/21) općinski načelnik Općine Draž objavljuje 

JAVNI OGLAS 

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

projekt „Zaželi faza II u Općini Draž i Općini Darda“ UP.02.1.1.13.0486 

U Općini Draž, na radno mjesto:  

1. Radnica za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu  za starije osobe i 

osobe u nepovoljnom položaju – ukupno 20 izvršiteljica, od toga za područje Općine Draž: 10 

izvršiteljica i za područje Općine Darda: 10 izvršiteljica.  

2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme - 12 mjeseci, uz  probni rad u trajanju od tri mjeseca  

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme  

4. Mjesto rada:  

• za područje Općine Draž u naseljima:  Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje. 

• za područje Općine Darda u naseljima: Mece, Darda, Švajcarnica, Uglješ. 

 

5. Razina obrazovanja:  

• Završena osnovna škola,  

• Najviše završena srednja škola 3 godine 

• Najviše završena srednja škola 4 godine 

 

Napomena: izabrane podnositeljice (kandidatkinje) obvezne su pohađati i završiti program 

osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme. 

6. Radno iskustvo: nije važno 



 

7.  Opis poslova: 

• pomoć u dostavi namirnica,  

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,  

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,  

• pomoć pri oblačenju i svlačenju,  

• briga o higijeni,  

• pomoć u socijalnoj integraciji,  

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, 

dostava pomagala i sl…),  

• pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u 

raznim društvenim aktivnostima. 

*Sadržaj prava i obveza iz radnog odnosa urediti će se ugovorom o radu odnosno drugim pravnim 

aktom.  

Svaka zaposlena žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih  korisnika (starijih osoba i 

osoba u nepovoljnom položaju). 

8. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su: 

• punoljetnost; 

• hrvatsko državljanstvo; 

• najmanje završena osnovna škola odnosno najviše završena srednja škola; 

• da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a; 

9. Ciljane skupine: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su 

prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na: starije od 

50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade 

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

liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice 

romske nacionalne manjine, beskućnice. 

10. Podaci o plaći: 

Plaća radnice za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu  za starije osobe i 

osobe u nepovoljnom položaju je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći 

(„Narodne novine RH“, broj: NN 118/18) odnosno važećom uredbom. 

 

11. Uz obrazac prijave (OBRAZAC 1) podnositeljice su dužne priložiti: 

• Životopis 

• Preslika osobne iskaznice 

• Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u 

evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog 

oglasa) 

• Izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu 

od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) sa datumom izdavanja nakon datuma 

objave Javnog oglasa. 

• Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi  



 

• Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili vjenčani list  

• Izjava o pristanku na osposobljavanje (OBRAZAC 2) 

Podnositeljice su u prijavi (OBRAZAC 1) dužne naznačiti kojoj ciljnoj skupini iz točke 9. ovog 

Javnog poziva pripadaju, te ukoliko  je primjenjivo priložiti odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o 

svom statusu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu). 

Obrazac prijave na Javni oglas (OBRAZAC 1)  može se preuzeti u službenim prostorijama Općine 

Draž (Braće Radića 58, Draž) i u službenim prostorijama Općine Darda (Sv. I. Krstitelja 89,Darda)  

ili na web stranicama: www.draz.hr    i   www.darda.hr.    

Prijave na Javni oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta Javnog oglasa 

potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje i na web stranici Općine Draž www.draz.hr  

Prijave se upućuju na adresu: OPĆINA DRAŽ, Braće Radića 58, 31305 Draž,  putem pošte ili osobno 

najkasnije do 15. srpnja 2021. godine  u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Za Javni oglas-Zaželi faza 

II u Općini Draž i Općini Darda“- NE OTVARAJ“ 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne 

smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.  

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti 

u izvorniku. 

S podnositeljicama-kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa obavit će se intervju. 

Uspješne kandidatkinje će biti obavještene o terminu intervjua. Ako kandidatkinja ne pristupi po 

pozivu na intervju  smatrat će se da je povukla prijavu na oglas. 

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će 

obaviještene u zakonskom roku. 

Izabrane podnositeljice-kandidatkinje dužne su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije 

potpisivanja ugovora o radu.  

Podnošenjem prijave na Javni oglas  podnositeljica daje izričitu suglasnost da Općina Draž može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 

propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Općina Draž zadržava pravo poništenja javnog oglasa bez posebnog objašnjenja. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

          Stipan Šašlin dipl. ing.   

 

http://www.draz.hr/
http://www.darda.hr/

