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 Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Klasa: 
910-04/17-07/10, Urbroj: 524-06-03-01/2-17-67 od 17.studenog 2017.g.) te Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog 
fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.. "Zaželi – Program 
zapošljavanja žena" (Kodni broj:  UP.02.1.1.05.0049) od 01.prosinca 2017.godine, članka 12. 
Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14. i 127/17), temeljem članka 47. Statuta Općine 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 3/13),  te sukladno Javnom 
pozivu  za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta "ZA žene – ZA zajednicu" od 
05.02.2018. Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje 
 

O D L U K U   
o odabiru kandidatkinja 

 
Članak 1. 

 
Temeljem Javnog poziva, objavljenog 05.veljače 2018.g., za sklapanje Ugovora o radu na 
određeno vrijeme (23 mjeseca) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "ZA žene – 
ZA zajednicu" – Općina Sikirevci – Djelatnica za pomoć u kući, zaprimili smo sveukupno 24 
prijave. Nakon selekcijskog razgovora, izabrane su sljedeće kandidatkinje: 
 
1. Kata Radovanović, Alojzija Stepinca 8, Sikirevci, OIB: 69380337114 odabrana je 
za prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
2. Anica Galović, Alojzija Stepinca 164, Sikirevci, OIB: 49584006257, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
3. Ana Gregorović, Alojzija Stepinca 92, Sikirevci, OIB: 53987520294, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
4. Ana Jarić, Alojzija Stepinca 92, Sikirevci, OIB: 37387742272 odabrana je za prijam 
u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto „Djelatnica za 
pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
5. Sofija Pavelić, sv.Donata 2, Sikirevci, OIB: 06187261990, odabrana je za prijam u 
radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto „Djelatnica za 
pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
6. Ana Nikolić, Alojzija Stepinca 83, Sikirevci, OIB: 67569012024, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto  
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„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
7. Mira Mihalina. Alojzija Stepinca 119, Sikirevci, OIB: 67582012319, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
8. Eva Živić, Bartola Kašića 11, Sikirevci, OIB: 36381382372, odabrana je za prijam u 
radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto „Djelatnica za 
pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
9. Franca Živić, Ljudevita Gaja 117, Sikirevci, OIB: 44292603236, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
10. Darija Tomas, Vladimira Nazora 74, Sikirevci, OIB: 32913102675, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
11. Ruža Galović, Alojzija Stepinca 29, Sikirevci, OIB: 94183979793, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto 
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
12. Mara Zubak, Velika Bara 6, Jaruge, OIB: 61885955306, odabrana je za prijam u 
radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto „Djelatnica za 
pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
13. Zora Čamber, Jaruge 134, Jaruge, OIB: 81185890350, odabrana je za prijam u  
radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto „Djelatnica za  
pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
14. Ljubica Joskić, Jaruge 114, Jaruge, OIB: 26166259134, odabrana je za prijam u 
radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto „Djelatnica za 
pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
15. Marija Brendić, Branka Živkovića 14, Jaruge, OIB: 34625018873, odabrana je za 
prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme  u Općinu Sikirevci za radno mjesto  
„Djelatnica za pomoć u kući" u sklopu projekta "ZA žene – ZA zajednicu". 
 

II. 
   Kandidatkinje su izabrane na temelju: 
– kriterija iz Javnog poziva koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje "Zaželi – 
Program zapošljavanja žena" UP.02.1.1.05. - nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u 
evidenciji HZZ-a, sa naglaskom na žene starije od 50 godina, sa najviše završenom srednjom 
stručnom spremom; 
– motiviranosti za rad koje su pokazale prilikom selekcijskog razgovora / intervjua 
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III. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, te će se dostaviti svim 
kandidatkinjama  prijavljenim na Javni natječaj, te objaviti na Oglasnoj ploči i Internet 
stranici Općine Sikirevci 
 
 
KLASA: 100-01/18-01/2 
URBROJ: 2178/26-01-18-3 
Sikirevci; 16.02.2018. 
 
 
     

 
    Općinski načelnik 

   Josip Nikolić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Svim prijavljenim kandidatkinjama, preporučeno 
2. Pismohrana, ovdje 

 
 

 

  


