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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC   

NAČELNIK OPĆINE 

KLASA: 112-03/22-01/01 

URBROJ: 2181-42-01-01-22-1 

Primorski Dolac, 13. travnja 2022. god.        

                                                                                       

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 7/21),  

Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 28. kolegiju održanom dana 13. travnja 2022. 

godine donosi  

Odluku o iniciranju javnih radova i davanju  

prethodne suglasnosti za zapošljavanje  

dugotrajno nezaposlenih osoba u Programu javnih radova 

 

Članak 1. 

Temeljem Mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Program javnih radova“ Općina 

Primorski Dolac inicira javne radove i daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje dugotrajno 

nezaposlenih osoba u Općini Primorski Dolac.   

  

Članak 2. 

Općina Primorski Dolac će u slijedećem razdoblju zaposliti ukupno 3 dugotrajno nezaposlene 

osobe, evidentiranih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Kaštela  i to 

prema Programu „Javni radovi “, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100% -tnom iznosu zapošljavanje osobe iz 

točke II. ove Odluke, a prema Programu javnih radova, u okviru mjere, 100% financiranje, što 

uključuje mjesečni bruto iznos po osobi 5.480,94 kuna i troškove prijevoza u paušalnom 

mjesečnom iznosu od 160,00 kuna za koje je mjesto rada jednako mjestu 

prebivališta/boravišta, odnosno 320,00 kuna ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu 

prebivališta/boravišta. 

 

Članak 4. 

Međusobna prava i obveze između Općine Primorski Dolaci Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje regulirat će se Ugovorom o financiranju zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih 

osoba u okviru Programa javnih radova. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.  

         NAČELNIK   

         Joško Dujmović, ing.građ.   
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 112-03/22-01/01 

URBROJ:2134-02-03-01-22-2 

Primorski Dolac, 13. travnja 2022. godine   

                                                                                        

 Na temelju članka 19.,28. i 29. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/08, 61/11, 04/18) te u skladu s 

Planom prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 01/22) na 28. 

kolegiju održanom dana 13. travnja 2022. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Primorski Dolac donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za zapošljavanje 

dugotrajno nezaposlenih osoba u Programu javnih radova 

  

Članak 1. 

Za provođenje predmetnog natječaja Pročelnica imenuje Povjerenstvo od tri člana u sastavu:  

 

1. Mario Mišković 

2. Marko Franić   

3. Ivica Balov  

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

-utvrđuje pravodobnost i potpunost prijava na natječaj, 

-utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane 

natječajem, 

-kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,  

-provodi postupak provjere, 

-podnosi izvješće  Pročelnici JUO Općine Primorski Dolac o provedenom postupku, uz koji 

prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere.  

 

Članak 2. 

Po dostavljenom izvješću Pročelnica donosi rješenje o prijemu u službu na određeno vrijeme 

u trajanju od 6 mjeseci. 

Odluka o poništenju natječaja donosi se u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan 

kandidat.  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac. 

          

 PROČELNICA JUO 

         Diana Knez, dipl.iur. 


