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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI 
Općinski načelnik 
 
KLASA: 302-01/22-01/07 
URBROJ: 2198/14-03/01-23-54 
Kali, dana 26. siječnja 2023. godine
 

Na temelju pete Odluke o financiranju 

socijalne politike (KLASA: 983-01/22

2022.  godine, kojom se odobravaju bespovratna sre

UP.02.1.1.16.0214, i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projek

Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. 

program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16)

od 7. prosinca 2022. godine; i u skladu s u

određeno vrijeme  u Općini Kali za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u 

Općini Kali”, UP.02.1.1.16.0214 za radno mjesto: 

podrške starijim osobama i osoba

godine; i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 3/21), 

Kali, Bruno Mišlov, donosi: 

 

 

o odabiru kandidatkinja za zapošljavanje na radnom mjestu

„Radnica za pružanje usluge potpore i podrške 

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

na određeno vrijeme od 6 mjeseci

u okviru projekta 

 

 

 

Na temelju oglasa za prijem u radni odnos na određeno 

provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u Općini Kali”,

- Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u 

nepovoljnom položaju,  

objavljenom dana 11.01.2023. godine na oglasnoj ploči Općine Kali, mrežnim stranicama Općine 

Kali, i HZZ – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

nakon izvršenog pregleda i ocjene
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. godine 

Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

01/22-01/13; URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37), od 6. prosinca 

kojom se odobravaju bespovratna sredstva za  projekt “Zaželi u 

, i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 

Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., u okviru Poziva „Zaželi 

faza III“ (UP.02.1.1.16), Kodni broj ugovora : UP.02.1.1.16.0214

i u skladu s uvjetima iz Oglasa za prijem u radni odnos na 

određeno vrijeme  u Općini Kali za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u 

Općini Kali”, UP.02.1.1.16.0214 za radno mjesto: - Radnica za pružanje usluge potpore i 

podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, objavljenom dana 

i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 3/21), 

O D L U K U  

odabiru kandidatkinja za zapošljavanje na radnom mjestu

Radnica za pružanje usluge potpore i podrške  

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ 

na određeno vrijeme od 6 mjeseci 

u okviru projekta “Zaželi u općini Kali”,  

UP.02.1.1.16.0214 

I. 

m u radni odnos na određeno vrijeme  u Općini Kali za potrebe 

provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u Općini Kali”, UP.02.1.1.16.0214 za radno mjesto: 

Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u 

. godine na oglasnoj ploči Općine Kali, mrežnim stranicama Općine 

atskog zavoda za zapošljavanje, 

a i ocjene prijava, te sastavljanju Zapisnika i liste kandidata

 

 
            

Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

37), od 6. prosinca 

projekt “Zaželi u općini Kali”, 

te koji se financiraju iz 

u okviru Poziva „Zaželi – 

: UP.02.1.1.16.0214 

glasa za prijem u radni odnos na 

određeno vrijeme  u Općini Kali za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u 

Radnica za pružanje usluge potpore i 

objavljenom dana 11.01.2023. 

i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 3/21), načelnik Općine 

odabiru kandidatkinja za zapošljavanje na radnom mjestu 

vrijeme  u Općini Kali za potrebe 

UP.02.1.1.16.0214 za radno mjesto:  

Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u 

. godine na oglasnoj ploči Općine Kali, mrežnim stranicama Općine 

liste kandidata za prijem u 
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radni odnos na određeno vrijeme odabiru se sljedeće kandidatkinje: 

 

1. Ana Kolega 

2. Kristina Kurtin 

 

II. 

 

S kandidatkinjama iz točke I. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 

mjeseci, s ugovornom plaćom prema Uredbi o visini minimalne plaće za 2023. godinu (Narodne 

novine br. 122/2022). 

 

III. 

 

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidatkinje će biti 

obaviještene putem mrežne stranice Općine Kali www.opcina-kali.hr objavom ove Odluke. 

 

 

Općinski načelnik: 

 

BRUNO MIŠLOV, mag.oec. 

 

 

 

 

 
Dostaviti: 

 Odsjek za računovodstvo, financije i proračun, 

 Odsjek za EU fondove i razvojne projekte 

 Odabranim kandidatkinjama,- putem mrežne stranice Općine Kali: www.opcina-kali.hr 

 Pismohrana, ovdje 

http://www.opcina-kali.hr/
http://www.opcina-kali.hr/



