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 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA ORIOVAC 
      OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 023-08/17-01/2    
URBROJ: 2178/10-03-17-1 
Oriovac,  26. srpanj 2017. godine 
 

OPĆINA ORIOVAC,  po objavljenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, dana 26. srpnja 2017. godine raspisuje:  

J A V N I   P O Z I V  

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU  

„ZAŽELI“ – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA ZA PODRUČJE  

OPĆINE ORIOVAC 

1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu „Zaželi“ – program zapošljavanja žena za područje općine Oriovac. 

Cilj javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti nezaposlenih žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa područja općine Oriovac za sudjelovanjem u 

navedenom Projektu.  Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje u Projektu, općina Oriovac će dobiti relevantne podatke koji će pomoći u 

kvalitetnijoj pripremi Projekta, na osnovu kojih će se od Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove rada i mirovinskoga sustava (Upravljačko tijelo), 

zatražiti potrebna financijska sredstva za financiranje predmetnog Projekta. 

Opći cilj Poziva: Prikupiti relevantne podatke o ženama pripadnicama ranjivih skupina sa područja Općine Oriovac kojima će se realizacijom Projekta omogućiti 

pristup zapošljavanju i tržištu rada . 

Specifični cilj[evi] Poziva: Prikupiti relevantne podatke o teže zapošljivim ženama, pripadnicama ranjivih skupina sa područja Općine Oriovac, kojima će se 

realizacijom Projekta omogućiti osnaživanje i unaprjeđenje radnog potencijala zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti 

i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. 

 

Ciljane skupine Poziva:  

NEZAPOSLENE ŽENE PRIJAVLJENE U EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH HZZ-A bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (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, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem). 

 

2. KORISNICI  

Pravo na predaju prijave za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu imaju žene koje imaju prebivalište na području Općine Oriovac i koje su spremne provoditi 

projektnu aktivnost potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici u periodu do 24 

mjeseca te koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice 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 uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat 

će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika. 

 

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI 

Uvjeti koje Podnositelji prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu moraju udovoljavati su sljedeći: 

 osoba ženskog spola koja ima prebivalište na području Općine Oriovac;  

 prihvaćanje općih uvjeta ovog Javnog poziva  

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA  

Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv moraju priložiti:  

1) Potpisani i popunjeni Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa; 

2) Presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu  

3) Izjavu Podnositelja prijave o namjeri pružanja potpore i podrške za najmanje četiri krajnja korisnika  

 

5. KRITERIJI ZA ODABIR  

Osobe koje su ispunile uvjete prijave na ovaj Javni poziv, ostvarit će prednost pri prijavi na natječaj koji će biti raspisan ukoliko se odobre tražena sredstva za 

navedeni Projekt. Po odobrenju Projekta, Područni i regionalni uredi HZZ-a će objaviti prijavu potrebe za radnikom, informirati nezaposlene žene i sudjelovati u 

selekciji kandidatkinja kako bi prijavitelj projekta bio u mogućnosti izvršiti odabir kandidatkinja iz ciljane skupine, te zapošljavanje istih. 

 

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA 

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa dostavljaju se u pisanom obliku, s imenom i prezimenom te adresom Prijavitelja, osobnim dolaskom u Općinu 

Oriovac,Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, svaki dan od 8-14,00 sati ili slanjem elektroničkom poštom na mail adresu: opcina-oriovac@sb.t-com.hr uz naznaku: 

„ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI“ – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA ZA PODRUČJE OPĆINE ORIOVAC“ 

 

Krajnji rok za dostavu prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu je  31. SRPANJ 2017. godine. 

Prijave za iskaz interesa i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati. 

 

7. OSTALE INFORMACIJE 

Ovaj Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na službenim internet stranicama Općine Oriovac www.oriovac.hr i na oglasnoj ploči.  

Prijavni obrazac koji je sastavni dio ovog Javnog poziva može se preuzeti na internet stranicama Općine  www.oriovac.hr i u uredovno vrijeme u Općini Oriovac , 

Trg hrvatskog preporoda 1. 

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu ZAŽELI“ – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA ZA PODRUČJE OPĆINE ORIOVAC“:  

1) Potpisani i popunjeni Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa; 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Oriovac na telefon 035/431-232 ili putem e-pošte opcina-oriovac@sb.t-com.hr 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv za iskaz interesa, podnositelj prijave daje odobrenje Općini Oriovac da osnovne podatke o podnositelju 

prijave i projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima potrebnim za pripremu Projekta. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                      Načelnik 

                                                                             ANTUN PAVETIĆ  
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