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Na temelju provedbe programa javnih radova Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj 

baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Cernik  Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, a financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, načelnik Općine  Cernik 

objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za prijavu kandidata 

za javni rad 

za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina, 

briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Cernik      

 

 

Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje 

     prirode na području Općine Cernik      

 

Broj izvršitelja: 7 

 

Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci  
 

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu 

 

- izvođenje radova na  zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima na 

području općine Cernik, uređenje  tematskih turističkih staza, uređenje  i zaštita  

kulturnih dobara, arheoloških nalazišta, kao i uređenje  i očuvanje  prirodnih izvorišta 

pitke vode 

Prijaviti se mogu : 

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju 

na tržištu rada, mlade osobe i to: 

 - bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s 

invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe 

koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne 

unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi 

članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila 

radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju 

- mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,  

- mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,  

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,  



- osobe starije od 50  prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, 

           - osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina 

 

Prijave se podnose na adresu:  

 

Općina Cernik, Frankopanska 117 ,Cernik,35400 Nova Gradiška 

Uz prijavu potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice. 

 

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje. 

 

        NAČELNIK OPĆINE: 

               Vitomir Žakić 


