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Rokovci, 10. svibnja 2022.  
 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 2/22), a 
sukladno Mjeri aktivne politike zapošljavanja - Javni rad, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
inicijator javnog rada, Općina Andrijaševci raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
za prijem u javni rad u Općini Andrijaševci 

po Programu javnog rada „Uređenje aleje starih spomenika na mjesnim grobljima u 
Rokovcima i Andrijaševcima“ 

 
Vrsta zaposlenja: na određeno; novootvoreni poslovi 
Trajanje javnog rada: 6 mjeseci 
Radno vrijeme: puno radno vrijeme 
Opis poslova:  
-  radovi na uređenju aleje spomenika na grobljima u Rokovcima i Andrijaševcima  
- radovi na uređenju obale rijeke Bosut (krčenje obale, uklanjanje trave i niskog raslinja, 
uređenje šetnice i staza uz rijeku Bosut, bojanje klupa duž obalu rijeke Bosut). 
 
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u javni rad: 
 

‐ osobe prijavljene u Evidenciju HZZ-a dulje od 24 mjeseca 

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:  
 zamolba za posao 
 životopis 
 osobna iskaznica (preslika) 
 svjedodžba (preslika) 
 potvrda izdana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da 

je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba, izdana nakon objave javnog poziva 
 uvjerenje/potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izdano 

nakon objave javnog poziva 
 izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka 

 
 
 
 



Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:  
Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, putem pošte (preporučeno), na e-mail 
adresu Općine Andrijaševci: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr ili osobno u roku od sedam (7) 
dana od dana objave javnog poziva s naznakom: 

 
„Javni poziv po Programu javnog rada „Uređenje aleje starih spomenika na mjesnim 

grobljima u Rokovcima i Andrijaševcima“ 
  
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, oglasnoj 
ploči Općine Andrijaševci i internetskoj stranici Općine Andrijaševci-www.andrijasevci.hr. 
 
 
                                                                                                          Općinski načelnik 

     Ante Rajković 
 


