
 

SPLITSKO

 
 
21261 Runović   
Trg fra Mije Runovića 5 
 
KLASA:    112-02/22-02/73
URBROJ: 2181/45-03-22-2
 
U Runoviću, 04.10.2022. godine
 
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, i Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog 
fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.
zapošljavanja žena u Runoviću 
kolovoza 2022. godine, te članka 46.
Općine Runovići 1/09, 1/13, 1/18 i 1/21“) Općinski“) Općinski načelnik Općine Runovići, 
dana 04. listopada 2022. godine donosi:
 

o prijemu u radni odnos koordinatorice

 

 
Temeljem Javnog poziva objavljenog 
zapošljavanje, za sklapanje 
potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta 
Runoviću“, –  na radno mjesto
 
 

- GORDANA LJUBIČIĆ
 
 
 

  
Zaprimljeno je sveukupno 1
Djelatnica se prima u radni odnos na 
01.11.2022. do 01.05.2023
 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

      
        

3 
2 

. godine 

financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, i Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog 
fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi

a u Runoviću -  faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0079 od 31. 
olovoza 2022. godine, te članka 46. a Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik 

Općine Runovići 1/09, 1/13, 1/18 i 1/21“) Općinski“) Općinski načelnik Općine Runovići, 
2. godine donosi: 

O D L U K U 
koordinatorice na projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja 

žena u Runoviću“ 

Članak 1. 

objavljenog 19. rujna 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za 
za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (

potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena u 
mjesto: Koordinatorice  projekta prima se:

JUBIČIĆ, RUNOVIĆ 585, 21261 Runović 

Obrazloženje 

sveukupno 1 prijava, koja ispunjava tražene uvjete natječaja.
u radni odnos na određeno vrijeme od (šest

3. godine.  

 

 

financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, i Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog 

2020. „Zaželi-program 
UP.02.1.1.16.0079 od 31. 

a Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik 
Općine Runovići 1/09, 1/13, 1/18 i 1/21“) Općinski“) Općinski načelnik Općine Runovići, 

program zapošljavanja 

kod Hrvatskog zavoda za 
Ugovora o radu na određeno vrijeme (6 mjeseci) za 

program zapošljavanja žena u 
: 

koja ispunjava tražene uvjete natječaja. 
šest mjeseci) i to od 



 

Temeljem Ove odluke Jedinstveni
na određeno vrijeme i rasporedu na odgovarajuće radno mjesto.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
stranici Općine Runovići i Oglasnoj ploči.
 
 

    

 
 
Dostaviti: 

1. Internet stranica Općine 
2. Oglasna ploča Općine Runovići
3.   Pismohrana – ovdje

 
 
 

Članak 2. 
 

Temeljem Ove odluke Jedinstveni upravni odjel donijet će rješenje o prijemu u službu 
na određeno vrijeme i rasporedu na odgovarajuće radno mjesto. 

 
Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se javno 
Oglasnoj ploči.  

OPĆINSKI NAČELNIK:
    Mario Repušić 

Internet stranica Općine Runovići, http://www.runovići.hr/ 
Oglasna ploča Općine Runovići 

ovdje 

 

upravni odjel donijet će rješenje o prijemu u službu 

javno objaviti na Internet 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

  


