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

socijalne politike (Klasa: 910-04/20-09/32, Urbroj: 524-06-03-01-01/1-20-149 od 25. rujna 

2020.g.,) i Odluke o izmjeni odluke financiranju ( Klasa: 910-04/20-09/32, Urbroj: 524-06-

03-01-01/1-20-152 od 1. listopada 2020.g.) te Ugovora  o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-

2020. „Zaželi na području općine Oprisavci “  (Kodni broj : UP.02.1.1.13.0121) od 05. 

listopada 2020.godine, članka 12. Zakona o radu ( Narodne novine br.93/14 i 127/17), 

temeljem članka 46. Statuta Općine Oprisavci ( „Službeni  vjesnik Brodsko -  posavske 

županije“ broj 3/18  i 12/18), te sukladno Javnom pozivu za zapošljavanje žena u sklopu 

provedbe projekta „Zaželi na području općine Oprisavci“ od 6. studenoga 2020.g.  Općinski 

načelnik općine  Oprisavci  dana 26. studenoga 2020.g. donosi 

 

O D L U K U  

o odabiru kandidatkinja 

 

Članka 1. 

Temeljem Javnog poziva, objavljenog 06. studenoga 2020.g. za sklapanje Ugovora o radu na 

određeno vrijeme (12 mjeseci) za  potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi na 

području općine Oprisavci “ – Općina Oprisavci – Djelatnica za pomoć u kući, zaprimili smo 

sveukupno 12 prijava. Nakon selekcijskog razgovora, izabrane su sljedeće kandidatkinje:  

1. JADRANKA STOJŠIĆ, LAĐANIK 2, VELIKA KOPANICA, OIB: 33276884247, odabrana je za 

prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica 

za pomoć u kući“ u sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

2. KATICA ŠIMUNIĆ, ULICA HRVATSKIH VELIKANA 44, OPRISAVCI, OIB: 71434758584, 

odabrana je za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno 

mjesto „Djelatnica za pomoć u kući“ u sklopu projekta „ Zaželi na području općine 

Oprisavci“. 
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3. ANA RISOVIĆ, PRNJAVOR 44, OIB: 22976412952, odabrana je za prijem u radni odnos na 

određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica za pomoć u kući“ u 

sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

4. EVA RADMAN, SAVSKA ULICA 136, OPRISAVCI, OIB: 50889793181, odabrana je za prijem 

u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica za 

pomoć u kući“ u sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

5. JASNA ŽIVKOVIĆ, SAVSKA ULICA 259, OPRISAVCI, OIB: 95411729899, odabrana je za 

prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica 

za pomoć u kući“ u sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

6. ANA TREPŠIĆ, PRNJAVOR 54, OIB: 03182386951, odabrana je za prijem u radni odnos na 

određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica za pomoć u kući“ u 

sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

7. KATICA BIONDIĆ, OPRISAVCI 162, OIB: 43083436882,odabrana je za prijem u radni odnos 

na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica za pomoć u kući“ u 

sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

8. JANJA VINARIĆ, STRUŽANI 24, OIB: 50105637191, odabrana je za prijem u radni odnos na 

određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica za pomoć u kući“ u 

sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

9. SVETLANA ŠIMUNOVIĆ, TRNJANSKI KUTI 1 A, OIB: 22492128505, odabrana je za prijem u 

radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica za 

pomoć u kući“ u sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

10. SVJETLANA IVIĆ, SAVSKA ULICA 140, OPRISAVCI, OIB: 57878484908, odabrana je za 

prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Oprisavci za radno mjesto „Djelatnica 

za pomoć u kući“ u sklopu projekta „ Zaželi na području općine Oprisavci“. 

Članka 2. 

Kandidatkinje koje nisu odabrane, a podnijele su prijavu na Javni poziv o istom će biti 

obaviještene 
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja,  te će se  objaviti na Oglasnoj ploči 

i Internet stranici Općine Oprisavci.  

 

 

KLASA: 112-01/20-01/01 

URBROJ: 2178/14-02-20-5 

Oprisavci, 26. studenoga 2020.g. 

 

OPĆINA OPRISAVCI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Pejo Kovačević 

 

 

Dostaviti: 

1. Oglasna ploča, ovdje, 

2. Internetske stranice općine Oprisavci, 

3. Pismohrana, ovdje 


