
JAVNI POZIV 

za iskazivanje potreba vijeća gradskih četvrti, trgovačkih društava, ustanova i drugih 

pravnih osoba u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanova kojima je 

osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu i gradskih upravnih tijela za 

korisnicima zajamčene minimalne naknade za sudjelovanje u radovima za opće dobro 

bez naknade 

 

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22 i 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon) 

Grad Zagreb je u obvezi organizirati radove za opće dobro bez naknade za radno sposobne i 

djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu 

minimalnu naknadu (u daljnjem tekstu: Korisnici).  

 

Gradu Zagrebu podatke o Korisnicima dostavlja Centar za socijalnu skrb Zagreb. 

 

Korisnike će se uključiti u radove za opće dobro bez naknade u vijeća gradskih četvrti Grada 

Zagreba, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe u kojima Grad Zagreb ima 

osnivačka prava te ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu i 

gradska upravna tijela, a koje za istima iskažu potrebu (u daljnjem tekstu: Podnositelji prijave).  

Korisnici mogu sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade najmanje 60, a najviše 90 

sati mjesečno.  

Podnositelji prijave kod kojih će Korisnici obavljati radove za opće dobro bez naknade će s 

Korisnicima sklopiti ugovore o radovima za opće dobro bez naknade.  

Za uključivanje Korisnika u radove za opće dobro bez naknade Grad Zagreb osigurao je 

potrebna sredstva za rad u smislu zaštitne obuće i odjeće, potrebnih alata i ostalog pribora za 

rad, izrade sanitarnih iskaznica i polica osiguranja od nezgode, ovisno o potrebama radnog 

mjesta na koje će Korisnici biti raspoređeni.  

Javni poziv otvoren je dok traje obveza organiziranja radova za opće dobro bez naknade 

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.   

TKO SE MOŽE JAVITI NA JAVNI POZIV 

Na Javni poziv mogu se javiti: 

- gradska upravna tijela 

- vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba; 

- trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava;  

- ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu, 

kada su oni u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji. 

 

 

 



 

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV 

Prihvatljivi prijavitelji su Podnositelji prijave koji: 

- će korisnike uključiti u provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Grada 

Zagreba;  

- imaju prostorne i ljudske kapacitete za provođenje radova za opće dobro bez naknade; 

- imaju potrebu za obavljanjem radova od 60 do 90 sati mjesečno po Korisniku i to na 

pomoćnim poslovima i poslovima komunalne naravi; 

- neće Korisnike uključivati u izravan rad s korisnicima kojima Podnositelj prijave pruža usluge. 

 

Uz navedeno podnositelji prijava, moraju: 

 

- biti upisani u odgovarajući Registar, izuzev gradskih upravnih tijela i vijeća gradskih četvrti 

Grada Zagreba;  

- imati osobe ovlaštene za zastupanje u mandatu; 

 

 

Dokaz o upisu u  odgovarajući Registar i dokaz da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu 

pribavlja Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. 

 

Korisnici će se upućivati u provođenje radova za opće dobro bez naknade, prema redoslijedu 

zaprimanja potpunih prijava Podnositelja prijava koji ispunjavaju uvjete sukladno ovome 

Javnom pozivu. 

 

NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

Potreba za korisnicima zajamčene minimalne naknade za sudjelovanje u radovima za opće 

dobro bez naknade se iskazuje dostavljanjem ispunjenog i potpisanog, od osobe ovlaštene za 

zastupanje, Obrasca za prijavu na adresu elektroničke pošte: rodbn@zagreb.hr . 

 

Obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na internetskoj stranici Grada Zagreba 

www.zagreb.hr. 

 

POSTUPAK IZBORA:  

Provjeru i razmatranje pristiglih prijava obavlja Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, 

branitelje i osobe s invaliditetom, kontinuirano. 

Prijave koje su nepotpune te ne zadovoljavaju uvjete ovoga javnog poziva neće se razmatrati. 

Podnositelji prijava bit će e-mailom obaviješteni o razlozima ne razmatranja prijave. 

Odabrani podnositelji prijave bit će kontinuirano objavljivani na internetskoj stranici Grada 

Zagreba   

Grad Zagreb će s odabranim Podnositeljima prijave, osim s gradskim upravnih tijelima, sklopiti 

ugovor o provođenju radova za opće dobro bez naknade kojim će se urediti međusobna prava i 

obveze, posebice da će Korisnika obučiti za rad, osigurati uvjete za rad (poštujući integritet i 
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dostojanstvo Korisnika), upozoriti na opasnosti i štetnosti pri obavljanju poslova, osigurati 

prostor za čuvanje opreme i alata za rad i osigurati Korisniku zaštitu na radu. 

NAPOMENE:  

Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja obvezu Gradu 

Zagrebu za sklapanje ugovora o suradnji s bilo kojim Podnositeljem prijava niti može 

predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo Podnositelja prijava da zatraže od Grada 

Zagreba ispunjenje bilo koje činidbe, po bilo kojoj osnovi. 

Podnositelji prijava nemaju pravo na naknadu troškova u svezi s izradom i podnošenjem prijave 

na javni poziv. 

Grad Zagreb ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja prekinuti postupak iniciran ovim 

javnim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga, pri čemu nije dužan obrazlagati svoju odluku.  

Grad Zagreb zadržava pravo da Podnositelju prijave ne uputi niti jednog Korisnika na rad za 

opće dobro bez naknade. Podnositelji prijava nemaju pravo na naknadu štete od Grada Zagreba 

po bilo kojoj osnovi. 

Svi zaprimljeni podaci obradit će se u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala 

zaštita prava i privatnosti zainteresiranih subjekata.  

Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba. 

 

 


