
 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-07/21-01/01 

URBROJ: 2182/02-02/21-1 

Primošten, 24. veljače 2021. godina 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 

1/18, 2/18 i 2/20) Općinski načelnik, dana 24. veljače 2021. godine, objavljuje: 

 

J A V N I    P O Z I V  

 

za prijavu kandidata za zapošljavanje  

na području Općine Primošten  

na radnom mjestu Gerontodomaćica  

(5 izvršiteljica) 

 

 

 

Općina Primošten poziva osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, temeljem projekta „Zaželi ženu za pomoć Primoštenu“ UP.02.1.1.13.0160 u 

sklopu natječaja ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza II Broj poziva: 

UP.02.1.1.13 a koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a 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, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 

pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice da se prijave na natječaj za zapošljavanje. 

 

 

Broj traženih radnica: 5 

Mjesto rada: Općina Primošten, Šibensko – kninska županija 

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

Smještaj: Nema smještaja 

Naknada za prijevoz: U cijelosti 

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad 

Trajanje rada: 12 mjeseci 

 
Predviđeno je zapošljavanje  ukupno 5 žena koja mora ispunjavati sljedeće uvjete za 

prijam u radni odnos:  

 

- punoljetnost,  

- hrvatsko državljanstvo,  

 



- najviše završena srednja škola,  

- nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem Završena 

osnovna škola  

- Razina znanja: završena osnovana škola, srednjoškolsko obrazovanje od 3 ili 4 

godine 

- Radno iskustvo nije važno 

 

 

Prijavi na Oglas kandidatkinje dužne su priložiti:  

 

1. zamolbu za posao,  

2. životopis (obvezna naznaka kontakt broja),  

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice),  

4. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),  

5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se 

protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena 

pravomoćna osuđujuća presuda,  

6. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji 

nezaposlenih osoba (izdana nakon datuma objave natječaja). 

  

 
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 uključivanje u društvo, 

pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

 

Prijave se dostavljaju na protokol u pisarnicu Općine Primošten na adresu: 

Općina Primošten, Sv. Josipa 22 202 Primošten s naznakom „Prijava za Zaželi ženu 

za pomoć Primoštenu“, u roku 8 dana od dana objave ovog javnog poziva. 

 

 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web 

stranici općine. 

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Stipe Petrina  

 

 

Dostaviti:  
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje 

2. Oglasna ploča Općine Primošten 

3. Web stranica Općine Primošten (www.primosten.hr) 

4. Pismohrana – ovdje 

http://www.primosten.hr/


 


