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KLASA: 402-03/20-01/01 

URBROJ: 2198/14-02-20-18 

Kali, dana 14. prosinca 2020. godine 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike 

KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524

Ugovora o dodjeli bespovratnih 

fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 

zapošljavanja žena – II. faza“, broj poziva: UP.02

302-02/20-01/01; URBROJ: 2198/14

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  na radno mjesto „

osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ objavljen

Općine Kali dana 30.10. 2020. godine i člank

Kali“ broj: 2/13, 4/16, 1/18, 2/20, 5/20

godine donosi slijedeću: 

 

O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM 

POLOŽAJU NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

         Na temelju  javnog Natječaja za prijam u radni odnos na određen

potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta 

starijim osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom objavljenog na stranicama 

Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, Pod

dana 30.10. 2020 godine, nakon izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava 

intervjua, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt, edukaciju i prijam u radni odnos na određe

vrijeme odabiru slijedeće kandidatkinje, koje 

 

1. JOSIPA SORIĆ, 
2. DIJANA MIŠLOV, 
3. BERNARDICA VALČIĆ, 
4. IVANA MARKOVIĆ, 
5. SILVANA ŠKOLJAREV 
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ZADARSKA ŽUPANIJA                                                

. prosinca 2020. godine  

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike 

09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138, od 23. srpnja  2020. godine, 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog 

fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi 

II. faza“, broj poziva: UP.02-1.1.13 Kodni broj: UP.02.1.1.13.0204; KLASA: 

01/01; URBROJ: 2198/14-02-20-6, od 18.09. 2020. godine, i u skladu s uvjetima 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  na radno mjesto „Radnica za potporu i podršku starijim 

osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ objavljenog na stranicama HZZ–a i mrežnim stranicama 

. 2020. godine i člankom 46. Statuta Općine Kali („Službeni glasni

4/16, 1/18, 2/20, 5/20- pročišćeni tekst), Načelnik Općine Kali, dana 1

ODLUKU 

O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM 

POLOŽAJU NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

 

I. 

Natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u Općini Kali za 

potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u Kalima“ – radnica za pomoć i potporu 

starijim osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom objavljenog na stranicama 

Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Zadru i internetskim stranicana Općine Kali

, nakon izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava i provedenog pisanog 

, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt, edukaciju i prijam u radni odnos na određe

vrijeme odabiru slijedeće kandidatkinje, koje ostvaruju prednost u zapošljavanju: 

 

 

Tehnička pomoć: 

 

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike 

138, od 23. srpnja  2020. godine, i 

sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog 

2020. „Zaželi – program 

1.1.13 Kodni broj: UP.02.1.1.13.0204; KLASA: 

i u skladu s uvjetima Natječaja  

adnica za potporu i podršku starijim 

i mrežnim stranicama 

46. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine 

pročišćeni tekst), Načelnik Općine Kali, dana 13.12. 2020. 

O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO 

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM 

POLOŽAJU NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI 

o vrijeme  u Općini Kali za 

radnica za pomoć i potporu 

starijim osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom objavljenog na stranicama 

rnetskim stranicana Općine Kali 

i provedenog pisanog 

, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt, edukaciju i prijam u radni odnos na određeno 
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Gore navedene kandidatkinje se upućuju na organizirani tečaj.

 

S kandidatkinjama iz točke I. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme (1

mjeseci) najkasnije do 1. ožujka 2021. godine

 

Ugovorena plaća je u visini minimalne zakonske plaće u Republici Hrvatskoj.

 

O rezultatima natječaja o prijemu u radni odnos na od

putem web stranice Općine Kali (www.opcina
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II. 

Gore navedene kandidatkinje se upućuju na organizirani tečaj. 

točke I. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme (1

mjeseci) najkasnije do 1. ožujka 2021. godine 

Ugovorena plaća je u visini minimalne zakonske plaće u Republici Hrvatskoj. 

III. 

O rezultatima natječaja o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme kandidatkinje će biti obavješten

putem web stranice Općine Kali (www.opcina-kali.hr) objavom izabranih kandidata.

Marko Kolega, dr. med.

Tehnička pomoć: 

 

 

 

točke I. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme (12 

ređeno vrijeme kandidatkinje će biti obavještene 

kali.hr) objavom izabranih kandidata. 

NAČELNIK 

Marko Kolega, dr. med. 


