
         

KLASA:100-01/17-01/3 
             URBROJ: 2175/01-04-17-7 

Sinj, 07. travnja 2017. godine 
 

Na temelju Zaključka Povjerenika Vlade RH za Grad Sinj o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova 
od 08. ožujka 2017. godine, Ured Grada Grada Sinja objavljuje  

 
P O Z I V 

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada 
Sinja u 2017. godini 

 
Programom zapošljavanja kroz Mjeru «Javni rad», obuhvatit će se projekti iz područja komunalnih poslova, poslova 
organizacije kulturno-zabavnih manifestacija, poslova na istraživanju, uređenju i održavanju objekata kulture te 
poslova u svezi zaštite kulturno-povijesne baštine u širem smislu.  
Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Zavod za zapošljavanje sa 100% troška minimalne bruto plaće u 
iznosu od 3.839,47 kuna i troškova prijevoza za udaljenosti veće od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca. 

 

Trajanje programa:  6 mjeseci. 
 

Ovu mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Sinja ako su: 
1. hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji  4 i više maloljetne 

djece, roditelji djece s malignim oboljenjima ili djece s teškoćama, roditelji udovci, osobe s invaliditetom, 
i ostale osobe iz 1. skupine prema kriterijima Zavoda za zapošljavanje bez obzira na duljinu prijave u 
evidenciju nezaposlenih, 

2. mlade osobe do 29 godina i prijavljene u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca, 
3. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 6 mjeseci, 
4. mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci, 
5. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 6 mjeseci, 
6. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 3 godine, 

 
 

uz uvjet da u posljednje 3 godine nisu radili u javnim radovima duže od 12 mjeseci ukupno! 
 
(Prednost imaju osobe koje nisu radile u javnim radovima tijekom 2015. i  2016. godine.) 

 
Prijave se podnose u zgradi Gradske uprave (soba broj 29, tel. 708 – 608) na obrascu «Prijavnica» uz dostavu 
potrebne dokumentacije. 
Svi kandidati dužni su, na traženje Ureda, dostaviti i dodatne dokaze o socijalnom statusu. 
 
Rok za prijavu kandidata otvoren je od 10. do 18. travnja 2017. godine. 
 
Odluku o odabiru kandidata za zapošljavanje u Javnim radovima koje inicira Grad Sinj donosi Povjerenik Vlade RH za 
Grad Sinj na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Sinja. 

 
 

v.d.Predstojnika: 
Igor Vidalina dipl. iur. v.r. 
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