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REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VOĐINCI 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 402-05/20-01/06 
URBROJ: 2188/14-20-07 
Vođinci, 19. lipnja 2020. godine 
 
Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta "Zaželi – Program 
zapošljavanja žena – faza II", KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. 
lipnja 2020.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.13.0134 – Zaželi u Općini 
Vođinci – II. faza KLASA: 402-05/20-01/06, URBROJ: 2188/14-20-06 od  18. lipnja 2020. godine 
Općinski načelnik Općine Vođinci objavljuje 
  

JAVNI NATJEČAJ 
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt Zaželi u Općini Vođinci – II. faza 

 
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Vođinci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu 
Projekta Zaželi u Općini Vođinci – II. faza 
 
- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju 
 

1. Broj traženih radnica: 15 osoba 
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme 
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Vođinci 

 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: 
 

a) ženski spol 
b) punoljetnost 
c) hrvatsko državljanstvo 
d) najviše završena srednja škola 
e) prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a  

 
Opis poslova: 

 dostava namirnica 
 priprema obroka u kućanstvu korisnika 
 održavanje čistoće stambenog prostora 
 briga o higijeni i osobnom izgledu 
 pomoć u socijalnoj integraciji 
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 posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava 
pomagala i sl.) 

 pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje 
 pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima 
 i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.  

 
Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti: 

1. zamolba za posao 
2. životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja) 
3. preslika dokaza o završenoj školi 
4. preslika osobne iskaznice 
5. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju 

nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja) 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 
pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog 
poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv. 
 

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198, 32283 Vođinci s 
naznakom: „Za javni natječaj – radnica za pomoć u kući Projekt Zaželi u Općini Vođinci - II. faza, u roku 
8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a. 
 

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.  
 
 
 

                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
    Martin Kordić 

 
 
 


