
Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad  u suradnji s Hrvatskim 

zavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 11. 

svibnja 2022. godine, donosi  

 

O G L A S 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto 

radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada 

Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje 

 

 

 

U radni odnos na određeno vrijeme (do 6 mjeseci u punom radnom vremenu) na radno mjesto 

radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada Revitalizacija zapuštenih javnih površina i 

održavanje istih na području Općine Vrpolje primaju se dvije osobe. 

 

Opis poslova: 

- sanacija nerazvrstanih cesta (krčenje, propuštanje oborinskih voda sa zasjecima prema 

kanalima, čišćenje od otpada, sjeća samoniklog šiblja), 

- uređenje kanalske mreže (krčenje, čišćenje od otpada, osiguravanje prohodnosti kroz ručno 

vađenje nataloženog blata ispod mostova), 

- preventivno uklanjanje alergena – ambrozija (limundžik, partizanka, pelinolisna ambrozija), 

- saniranje divljih odlagališta otpada. 

 

Ciljane skupine koje se zapošljavaju ovim Programom su: 

 

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji 

nezaposlenih: 

 roditelji sa 4 i više malodobne djece, 

 roditelji djece s teškoćama u razvoju,  

 roditelji djece oboljele od malignih bolesti,  

 roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,  

 osobe s invaliditetom,  

 žrtve trgovanja ljudima,  

 žrtve obiteljskog nasilja,  

 azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi 

njegove obitelji,  

 liječeni ovisnici o drogama,  

 povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja 

zahtjeva,  

 osobe uključene u probaciju,  

 pripadnici romske nacionalne manjine,  



 beskućnici/e,  

 hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva. 

 

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi 

prijavljeni u Evidenciju nezaposlenih 

 

3. Osobe prijavljene u Evidenciju nezaposlenih dulje od 24 mjeseca.  

 

Uvjeti za kandidate koje se prijavljuju na Oglas: 

• punoljetnost, 

• hrvatsko državljanstvo, 

• nezaposlena osoba koja je evidentirana na HZZ 

 

Kandidati su dužni uz prijavu na Oglas priložiti: 

• obrazac prijave (obrazac prijave se preuzima u prostorijama Općine Vrpolje),  

• presliku osobne iskaznice, 

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, odnosno potpisana izjava za 

osobe koje nisu završile osnovno obrazovanje.   

 

Kandidati koje se prijavljuju na Oglas dužni su dostaviti svoju prijavu na adresu: 

Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,  putem pošte ili osobno, u roku 

od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

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

oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja 

sadrži podatke i priloge navedene u Oglasu. 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviještene u zakonskom roku. 

 

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

internetskoj stranici Općine Vrpolje, www.vrpolje.hr.  

 

Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti u prostorijama Općine Vrpolje, putem e-maila: 

opcina.vrpolje@gmail.com ili na broj telefona 035/439-109. 
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