
         

                       

                      KRITERIJ BODOVANJA VEZANO ZA JAVNI POZIV  „Budi aktivna III“ 
         Kriterij    Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti            Broj bodova 
 
Žena od 50 godina i 
više 

 
Osobna iskaznica 

 
10 

 
Žena mlađa od 50 
godina  

 
Osobna iskaznica 

 
5 

Osoba s invaliditetom Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela 
vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili 
potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s 
invaliditetom 

 
10 

Žrtva trgovanja 
ljudima 

Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg 
je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva 
trgovanja ljudima 

 
10 

Žrtva obiteljskog 
nasilja 

Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg 
je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva 
obiteljskog nasilja 

 
10 

Azilantica Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP 10 

Žena koja je izašla iz 
sustava skrbi (domova 
za djecu) i 
udomiteljskih obitelji, 
odgojnih zavoda i sl. 

 
Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o 
prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan 
vlastite obitelji 

 
10 

 
Liječena ovisnica 

Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se 
liječila od ovisnosti o drogama 

 
10 

Povratnica s 
odsluženja zatvorske 
kazne unazad 6 
mjeseci 

 
Potvrda o otpuštanju 

 
10 

Pripadnica romske 
nacionalne manjine 

Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini 
(osobno potpisana) 

 
10 

Beskućnica Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u 
prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge 
poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge 
smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja 
usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik 
usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb 
iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine 
beskućnica 

 
 
10 

 
 

Ukoliko dvije ili više kandidatkinja imaju jednak broj bodova za radno mjesto, prednost ima ona koja je starije 
životne dobi. Ukoliko dvije ili više kandidatkinja imaju isti broj bodova i iste su životne dobi, prednost ima ona 
kandidatkinja koja se vodi duže vrijeme u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
Godina starosti i vremenski period u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 
utvrđuje se na dan objave poziva. 

 


