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 Temeljem članka 47. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 3/18, 4/20, 10/21), a u okviru provedbe projekta Zaposli se, osnaži se 3!, sukladno 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog 
fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0406, Program Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III, 
Općinski načelnik Općine Bukovlje raspisuje 
 
 

JAVNI POZIV 
ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U OKVIRU 

PROVEDBE PROJEKTA „ZAPOSLI SE, OSNAŽI SE 3!“               
      
 

Cilj projekta je zapošljavanje teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici te ih na taj način 
osnažiti za tržište rada i unaprijediti njihov potencijal. Na taj način ublažit će se posljedice 
njihove nezaposlenosti, smanjiti rizik od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i 
poboljšati kvaliteta života krajnjih korisnika. 
 
 

I. OPĆI UVJETI: 

Radno mjesto: Djelatnica za pomoć u kući 
Broj traženih radnika: 2 
Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci rada); novootvoreni poslovi 
Radno iskustvo: Nije važno 
Mjesto rada: Općina Bukovlje 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 
Smještaj: Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: U cijelosti 
Natječaj vrijedi od: 6.2.2023. 
Natječaj vrijedi do: 13.2.2023. 
 
Razina obrazovanja:  

- bez završene osnovne škole 

- završena osnovna škola 
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- srednja škola 3 godine 

- srednja škola 4 godine 

Ciljane skupine su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše 
završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice 
teže zapošljivih/ranjivih skupina, kako slijedi: 

- žene od 50 godina naviše, 
- žene s invaliditetom, 
- žrtve trgovanja ljudima, 
- žrtve obiteljskog nasilja, 
- azilantice, 
- 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, 
- pripadnice ostalih ranjivih skupina, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem 

 
Dokazna dokumentacija pripadnosti ranjivoj skupini: 

 
Ranjive skupine   Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti 
 
Žene od 50 godina i više  Osobna iskaznica 
 
Osoba s invaliditetom  Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja  
     o vrsti, stupnju ili postotku oštečenja ili potvrda o upisu  
     u Hrvatski registar osoba s invaliditetom 
 
Žrtva trgovanja ljudima  Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je  
     vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja 
     ljudima 
 
Žrtva obiteljskog nasilja  Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je  
     vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog 
     nasilja 
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Azilantica   Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP 
 
Žena koja je izašla iz sustava Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na 
skrbi (domova za djecu) i smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji    
udomiteljskih obitelji,  
odgojnih zavoda i sl.  
 
Liječena ovisnica  Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od  
    ovisnosti o drogama 
 
Povratnica s odsluženja Potvrda o otpuštanju 
zatvorske kazne unazad 
6 mjeseci 
 
Pripadnica romske   Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini (osobno  
nacionalne manjine  potpisan) 
 
Beskućnica   Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/ 
    prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili 
    potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili 
    pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik  
    usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je 
    vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica 
 
Pripadnice ostalih ranjivih Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih 
skupina s najviše završenim institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive  
srednjoškolskim   skupine 
obrazovanjem  
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II. OPIS POSLOVA: 

 
- Pomoć u dostavi namirnica 

- Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika 

- Briga o higijeni 

- Pomoć u socijalnoj integraciji 

- Pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa) 

- Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u 

društvo 

- Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima 

- Ostale usluge za kojima se pojavi potreba 

 

 
III. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti: 
 

- Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (obrazac Prijave se preuzima ili u 
prostorijama Općine Bukovlje ili na službenoj stranici Općine Bukovlje 
(www.bukovlje.hr)), 

- Izjava o najviše postignutom obrazovanju (obrazac Izjava se preuzima ili u prostorijama 
Općine Bukovlje ili na službenoj stranici Općine Bukovlje (www.bukovlje.hr)), 

- Vlastoručno potpisana Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih 
podataka (Obrazac Izjava se preuzima ili u prostorijama Općine Bukovlje ili na službenoj 
stranici Općine Bukovlje (www.bukovlje.hr)), 

- Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (ne 
stariju od 8 dana od dana objave Oglasa,) 

- Preslika osobne iskaznice, 
- Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
- Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe – ako kandidatkinja uz prijavu prilaže 

dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj 
promjeni npr. Presliku vjenčanog lista), ukoliko je primjenjivo, 

- Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina 
 
 

http://www.bukovlje.hr/
http://www.bukovlje.hr)/
http://www.bukovlje.hr/
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Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 
 Kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu osobnim 
putem ili putem pošte na adresu: 

OPĆINA BUKOVLJE 
Josipa Kozarca 20 
35209 Bukovlje 

 
S naznakom: „Za natječaj „ ZAPOSLI SE, OSNAŽI SE 3! – Kodni broj: UP.02.1.1.16.0406 – 

Djelatnica za pomoć u kući - NE OTVARAJ“ , 
u roku od 7 (sedam) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 
 
Ukoliko se prijave dostavljaju osobnim dolaskom, moraju se dostaviti do 15:00 sati zadnjeg 

dana za prijave. Ukoliko se šalju poštom, moraju biti zaprimljene u poštanskom uredu do 
krajnjeg roka za prijavu. 
 

U slučaju da se na Oglas ne javi osoba koja pripada teže zapošljivoj/ranjivoj skupini, može 
se zaposliti osoba koja ne pripada istoj. 

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

Oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na Javni poziv. 
 
 
IV. NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Kandidatkinje prijavljene na Oglas čije su prijave pravovaljane i uredne te koje ispunjavaju 
formalne uvijete biti će obavještene pisanim i/ili telefonskim putem o vremenu održavanja 
intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. 

 
Sve informacije o Oglasu i prijmu u radni odnos mogu se dobiti na broj: 035/276-049 ili e-

mail: bukovlje.zazeli3@gmail.com. 
 
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena 

na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica 

mailto:bukovlje.zazeli3@gmail.com
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EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi 
činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom 
položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom 
položaju. 
 

V. POSLODAVAC 

Poslodavac: Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje 
 
 
Klasa: 112-01/23-01/01 
Urbroj: 2178/25-01-23-2 
 

 
OPĆINA BUKOVLJE 
 Općinski načelnik 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


