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JAVNI POZIV  

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE  
MJERA HRVATSKOG ZAVODA  ZA ZAPOŠLJAVANJE  

 Zainteresirane za sudjelovanje u mjerama molimo da se jave u Općinu Lastovo 
najkasnije do 31. ožujka 2017.g. osobno ili na telefon 801-023. 

 Više informacija  o mjerama možete pronaći na www.mjere.hr  

 
- MJERA 6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

Ovu mjeru mogu koristiti: 

 Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u 
zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana 

- osobe s završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim 
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim 
stručnim studijem pravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 

- osobe s srednjom stručnom spremom u četverogodišnjem trajanju upravnog, 
ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera 

Trajanje mjere: 12 mjeseci 

 

- MJERA 7.  Javni rad 

Ovu mjeru mogu koristiti: 

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na 
tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine: 

 

http://www.mjere.hr/


1. skupina: 

 bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici 
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji 
djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji 
udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, 
osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve 
obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za 
djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, 
osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, 
beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog 
profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale 
izglede za pristup stalnom zaposlenju 

 mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca 
 mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci 
 mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci 
 osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci 
 osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina 

2. skupina: 

 korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih 

3. skupina: 

 osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci 
 osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci 

  

Trajanje mjere: 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom 
vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje) ili 9 
mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade. 


