
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 

1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice dana 9. svibnja 2017. godine donio je 

 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih 

nezaposlenih osoba u okviru mjere aktivne politike zapošljavanja „Javni rad“ 

 

 

I. 

 

U Odluci o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih 

osoba u okviru mjere aktivne politike zapošljavanja „Javni rad“ KLASA:100-01/17-01/0013, 

URBROJ:2137/01-04/3-17-1, od 18. travnja 2017. godine, u točki II. iza podtočke 4., točka se 

zamjenjuje zarezom te se dodaju nove podtočke 5. i 6., koje glase: 

„5. Osobe bez stečene kvalifikacije, neovisno o duljini prijave u evidenciju 

nezaposlenih, 

6. Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.“. 

 

 

KLASA: 100-01/17-01/0013 

URBROJ: 2137/01-04/3-17-180 

Koprivnica, 9. svibnja 2017. 

 

 

                                                    ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

 DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

  

         Mišel Jakšić, dipl. oec.       



                                                                                  

OBRAZLOŽENJE 

 

   

 Radi zapošljavanja teže zaposšljivih osoba, zamjenik koji obnaša dužnost 

gradonačelnika Grada Koprivnice donio dana 18. travnja 2017.godine Odluku o iniciranju 

javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u okviru mjere aktivne 

politike zapošljavanja „Javni rad“. 

 Navedenom Odlukom je utvrđeno zapošljavanje 30 teže zapošljivih osoba sa sljedećim 

statusom:   

1. Hrvatski branitelji, neovisno o duljini prijave u evidenciju nezaposlenih,  

2. Osobe s invaliditetom, neovisno o duljini prijave u evidenciju nezaposlenih,  

3. Pripadnici romske nacionalne manjine, neovisno o duljini prijave u evidenciju 

nezaposlenih,  

4. Osobe starije od 50 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci. 

 Nakon provedenog javnog natječaja za zapošljavanje, utvrđeno je da je među 

prijavljenim kandidatima znatan broj nezaposlenih bez kvalifikacije ili u evidenciji 

nezaposlenih 3 godine i više. 

 Obzirom na navedeno, a s namjerom ublažavanja socijalne isključenosti skupina sa 

znatnim udjelom u ukupnom broju prijavljenih nezaposlenih osoba, predlaže se donošenje 

Odluke o dopuni Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih 

nezaposlenih osoba u okviru mjere aktivne politike zapošljavanja „Javni rad“. 

 

 

                                           Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI I EUROPSKE 

POSLOVE 

       

       Pročelnik: 

           Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

     

 


