
    

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
OPĆINA DICMO 
 
 

PROGRAM JAVNIH RADOVA 
„Radom za zajednicu i sebe“ 

 
Općina Dicmo inicijator je javnih radova za zapošljavanje osoba koje zadovoljavaju uvjete propisane u Mjerama za 

financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu.„Radom za zajednicu i sebe“ je mjera zapošljavanja koje 

su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije i nezaposlene osobe iz 

definirane ciljane skupine. Temelji se na društveno korisnom radu i ne smije biti komercijalnog karaktera niti 

uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada. Navedeni Program sadrži:  
 

I. NAZIV PROJEKTA 

II. INICIJATOR 

III. OPIS PROJEKTA 

IV. CILJ PROJEKTA 

V. OPIS AKTIVNOSTI 

VI. TRAJANJE PROJEKTA 

VII. POTREBNA SREDSTVA 

VIII. BROJ OSOBA 
 
I. NAZIV PROJEKTA:  „Čuvajmo naše nasljeñe “ 

 
 
II. INICIJATOR:  OPĆINA DICMO 

   Dicmo-Kraj 43 

   21232 Dicmo 

   OIB:  299 611 555 94 

 

III. OPIS PROJEKTA 
 
„Radom za zajednicu i sebe“ je mjera zapošljavanja koje su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i 

uprave, neprofitne organizacije i nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine. Temelji se na društveno korisnom 

radu i ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada. 

Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanjeu visini od 100%, odnosno 50%, a 

prostalih 50% sredstava za plaće i troškove prijevoza te materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, 

osigurava inicijator i izvoñač programa. 

 

Projekt „Čuvajmo naše nasljeñe“ koji će se provoditi na području Općine Dicmo u sklopu programa javnih radova i 

mjere za zapošljavanje „Radom za zajednicu i sebe“ obuhvaća radove na održavanju, obnovi, očuvanju, zaštiti i 

saniranju povijesnih graditeljskih cjelina, pojedinačnih etnoloških grañevina, povijesnih grañevina i sklopova (sakralne 

grañevine), vojnih i obrambenih grañevina (prapovijesni obrambeni zid(Mojanka) ,stambenih grañevina, elemenata 

povijesne opreme(bunari), tehničkih grañevina te arheološke baštine koji su upisani u Registar nepokretnih kulturnih 

dobara, odnosno koji su zaštićeni Prostornim planom ureñenja Općine Dicmo.,te radove ureñenje, čišćenja i 

održavanja okoliša, odnosno  revitalizacije javnih površina na području općine.   
 
IV. CILJ PROJEKTA 
 

Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“ aktivna je mjera kojoj je cilj 

putem projekta „Čuvajmo naše nasljeñe“afirmirati i integrirati nezaposlene osobe na tržište rada putem društveno 

korisnog rada, poticati i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti te motivirati nezaposlene na traženje posla. 

Ciljane skupine (korisnici) navedenog projekta su: 



    

1. 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 sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s 

odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi:  

-  prijavljene u evidenciju nezaposlenih  

2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: 

-  prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, 

3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina 

-  prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca, 

4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: 

- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci 

7. Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju  

-prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca 

8.Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju  

-prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca 

10. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u 

programe javnih radova 

-prijavljeni u evidenciju zaposlenih najmanje 12 mjeseci. 

 

V. OPIS AKTIVNOSTI  
 

• Radovi na održavanju pristupa i čistoće na povijesnoj lokvi Jasenovača odnosno prapovijesnoj gomili iznad 

lokve. 

• Saniranje vrijednih i ugroženih područja prirodne, kulturne i povijesne baštine,  uklanjanjem korova niskog 

raslinja i drveća na ostatcima rimski puteva (Križice,Klanac-Mojanka, Podrug-Kokani) te prapovijesnom 

obrambenom zidu u Mojanci.     

• Radovi na čišćenju i ureñenju okoliša, elemenata povijesne komunalne opreme odnosno, dicmanjskih 

bunara/lokava: bunar u Sušcima, Krgača, Turski bunar u Ercegovcima. 

• uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem,  različitih posuda opasno karaktera ( od ulja, kemikalija, plastike ), 

ručno sakupljanje otpadaka   

• revitalizacija javnih površina  posebice oko institucija,  dječjieg  vrtića, osnovne škola, školskog  igrališta    

grabljanje travnjaka, plijevljenje kamenjara , orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog 

biljnog raslinja,  rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar. 

 

VI. TRAJANJE PROJEKTA 

Planirani početak projekta 01. ožujka 2016.g 

Trajanje programa u mjesecima: 6 mjeseci (od 01. ožujka 2016.godine do 30. kolovoza 2016. godine) 

 
VII. POTREBNA SREDSTVA 
 
Osobe iz ciljanih skupina 1., 2., 3. i 4.,7.,10.: 100 % troška bruto plaće od 3.656,64  kuna mjesečno.  

100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna. 

 Osobe iz ciljanih skupina  5.,6.,8., 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn  

5osoba, x3656,64 x6= 109,699,2 

1 osoba, 50% sufinanciranja, 1828, 32x6 = 10 969, 92 kn  

 

Ukupan iznos:131, 639,04. traženi iznos od zavoda =120 669, 84kn   

  

 2. Općina Dicmo osigurava sva potrebna sredstva za rad: 

- rad potrebnih strojeva 

- ručni alat, grablje, sjekire, metle, lopate, motike, štih, ručna kosa, ručna pila, kosilica,   

- sredstva za uništavanje korova 

- sjemenje za oplemenjivanje zemljišta 

- zaštitna odjeća i obuća 

- dodatne edukacije i usavršavanje 

  
VIII. BROJ OSOBA 
 
Program predviña zapošljavanje 6 radnika. 
 
 
                                                                                                                          NAČELNIK OPĆINE DICMO   
                                                                                                                                          Ivan Maretić 



    

   


