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„Od mjere do karijere.“- Novi paket mjera za bolju zapošljivost 

Katarina Ivanković Knežević* 

 

Kako će mjere aktivne politike tržišta rada poboljšati položaj nezaposlenih, ali i zaposlenih na 

tržištu rada? 

Vlada Republike Hrvatske je 1. ožujka 2017. godine predstavila novi paket mjera aktivne politike 

tržišta rada pod nazivom „Od mjere do karijere.“ koji uključuje 9 pojednostavljenih, razrađenih i 

jasnih mjera aktivne politike tržišta rada. Usporedbe radi paketi mjera u 2015. i 2016. godini su brojili 

41 mjeru razvrstanu u tzv. pakete po ciljanim skupinama što je korisnicima mjera, poslodavcima i 

samim nezaposlenim, ali i zaposlenim osobama predstavljalo prepreku u identifikaciji same 

mogućnosti korištenja pojedinih mjera. Jednako tako neujednačenost pravila i postupanja oko 

pojedinih prava (poput visine naknade ili novčane pomoći te troškova prijevoza) dodatno je 

zbunjivalo sve korisnike mjera.  

Kada su Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu Zavod) i Ministarstvo rada i mirovinskoga 

sustava (u daljnjem tekstu MRMS) krajem 2016. godine osnovali Radnu skupinu za redefiniranje 

mjera, u kojoj su uz predstavnice/ke relevantnih institucija bili i predstavnice/ci socijalnih partnera, 

komora, nevladinih udruga koje se bave zapošljavanjem, zadatak je Radne skupine bio detaljno 

analizirati svaku od mjera, njihovu uspješnost u provedbi, poteškoće s kojima se susreću korisnici, ali i 

sami Zavod, te predložiti novi paket mjera temeljen na osnovnim zadaćama aktivne politike 

zapošljavanja, podizanje razine zapošljivosti, obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih, očuvanju 

radnih mjesta, te uvažavanju specifičnosti skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada.  

Tijekom višemjesečne analize mjera identificirano je kako istinska promjena sustava mjera nije 

moguća bez zakonskih promjena i stoga je MRMS pristupio izmjenama zakona koji su nužni za 

uvođenje promjena u mjere aktivne politike tržišta rada. Tako je Hrvatski sabor  u veljači 2017. 

godine usvojio Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 

16/17) i Izmjene i dopune Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) koji su stupili 

na snagu 02. ožujka 2017. godine te postali zakonska osnova za korištenje mjera u nadležnosti 

Zavoda.  Jednako tako, na sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 28. veljače 2017. godine, 

usvojeni su Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2017. godini (u daljnjem tekstu 

Uvjeti) i time je zaokružen njihov zakonodavni i provedbeni okvir. 

Osim toga sve mjere koje provodi Zavod u skladu su sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne 

politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, kao i relevantnim 

europskim i hrvatskim strateškim dokumentima, prvenstveno Operativnim programom Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014. – 2020., preporukama i postupanjima vezanim za Europski semestar, 

Nacionalnim programom reformi i Garancijom za mlade. 
                                                           
* Katarina Ivanković Knežević, dipl. iur., državna tajnica, Ministarstvo rada i mirovinskog 
sustava RH, Zagreb. 
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U paketu „Od mjere do karijere“ mjere koje provodi Zavod razvrstane su prema EUROSTAT-ovoj 

klasifikaciji politika tržišta rada, a vodeći računa o vrsti aktivnosti i financijskoj podršci i to su: 

1. potpore za zapošljavanje, 

2. potpore za usavršavanje, 

3. potpore za samozapošljavanje, 

4. obrazovanje nezaposlenih, 

5. osposobljavanje na radnom mjestu, 

6. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 

7. javni rad, 

8. potpore za očuvanje radnih mjesta,  

9. stalni sezonac. 

Devet mjera u paketu predstavljaju osnovne mjere aktivne politike tržišta rada, a u daljnjem prikazu 

svake pojedine mjere analizirat ćemo pojednostavljenje i novitete istih. Bitno je istaknuti da je 

moguće kombinirati pojedine mjere što je novost u odnosu na prethodne pakete mjera, a 

kombiniranjem će se osigurati bolja i trajnija održivost pojedinih kategorija osoba na tržištu rada.  

Veliki je naglasak u novim mjerama na obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju kako bi osigurali 

što više kvalificirane i osposobljene radne snage i to u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada. 

U Državnom proračunu osigurano je 1.5 milijardi kuna za mjere aktivne politike tržišta rada, što 

uključuje i sredstva Europskog socijalnog fonda (650.000.000,00 kuna).  

U konačnici u 2017. godini mjere će koristiti gotovo 50 000 naših sugrađana, a pred Zavodom i 

Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava je najveći izazov uspješne, brze i pravovremene provedbe 

mjera.  

 

 POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Potpore za zapošljavanje su prva od devet mjera namijenjena poticanju zapošljavanja osoba 

sufinanciranjem troška plaće poslodavcima u trajanju od 12 mjeseci .  

Trošak plaće sufinancira su u različitim iznosima za četiri kategorije osoba i to osobe bez staža 

osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih, osobe s radnim stažem (dugotrajno nezaposlene 

osobe, osobe starije od 30 godina, kao i osobe starije od 50  godine te posebne skupine 

nezaposlenih), osobe s invaliditetom i bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa.  
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U skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2017. godini (u daljnjem 

tekstu Uvjetima) ova potpora se može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu 

dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 

mjeseci, pri tome prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom 

mjesecu unazad 12 mjeseci (ukoliko poslodavac već koristi subvencionirano zapošljavanje po ovoj 

mjeri radnici za koje teče ugovorna obveza iz 2016. godine ne ulaze u izračun prosječne zaposlenosti).  

Poslodavci također moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci, a potpora za 

zapošljavanje može se dodijeliti i onim poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 

mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu (u 

skladu s Uvjetima „opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, 

invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena 

ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage“).  

Jednako tako poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci. 

U skladu s Uvjetima „poslodavcem se u smislu dodjele potpore za zapošljavanje/usavršavanje smatra, 

sukladno članku 1. Priloga 1. Uredbe o skupnim izuzećima (EK) br. 651/2014,  poduzeće, odnosno, 

svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik odnosno svaka 

pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, bez 

obzira na njezin oblik i namjenu (članak 2. Zakona o državnim potporama NN, 47/2014). Također se 

pod definicijom „poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje 

podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću odnosno mogu 

kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. 

Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za 

obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca“. 

Poslodavac je limitiran brojem osoba koje može zaposliti uz korištenje ove potpore i to na način da 

broj osoba koje poslodavac može zaposliti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% 

prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. 

U skladu s Uredbom o skupnim izuzećima intenzitet potpore za zapošljavanje ne može biti viši od 

50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjima stečenim po 

programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa 

zanimanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, 

a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu (osim za osobe s 

invaliditetom). Za osobe s invaliditetom intenzitet potpore ne može iznositi više od 75% godišnjeg 

troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca. U Uvjetima je 

određeno kako se početni iznos subvencije određuje prema iznosu minimalne plaće za osobe bez 

zanimanja i sa završenom osnovnom školom dok je za ostale razine obrazovanja osnovni iznos uvećan 

za određeni postotak u skladu s prosječnim plaćama za te razine obrazovanja. 

Isplata sredstava vrši se na način da se poslodavcu isplati 50% potpore po potpisu ugovora i dostavi  

instrumenata osiguranja naplate od strane poslodavca, a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa 

ugovora, a preostalih 50 % isplati najkasnije u roku od 30 dana po dostavi dokaza o isplaćenim 
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plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za prvih 6 mjeseci sufinanciranog 

zapošljavanja za koje je primio prvi dio potpore. 

Poslodavci možete odmah (bez obveze povratka u evidenciju Zavoda) zaposliti uz potporu za 

zapošljavanje osobe koje su kod vas na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa! 

Novost u ovoj mjeri je da istu mogu koristiti poslodavci kod kojih se osobe osposobljavaju bez 

zasnivanja radnog odnosa i to bez vremenskog razmaka u korištenju ovih dviju mjera. Naime 

poslodavac koji želi u radnom odnosu zadržati osobu koja se kod njega stručno osposobljavala može 

tijekom 11 mjeseca provedbe stručnog osposobljavanja obavijestiti Zavod kako želi koristiti potporu 

za zapošljavanje osobe koja se kod njega osposobljavala bez zasnivanja radnog odnosa. Takav 

poslodavac je u obvezi,  uz zahtjev za dodjelu potpore za zapošljavanje za polaznike stručnog 

osposobljavanja dok isto još traje, dostaviti i prijedlog ugovora o radu s planiranim datumom 

početka. Na taj način poslodavcu i mladoj osobi osigurava se mogućnost zasnivanja radnog odnosa 

bez nužnog povratka mlade osobe na Zavod, dodatne papirologije, te uz mogućnost dodatne godine 

sufinanciranja zapošljavanja.  

Do posljednje izmjene mjera ova mjera se provodila kroz 10 različitih mjera. Sada je ona jasnija i 

pristupačnija korisnicima. 

 

 POTPORE ZA USAVRŠAVANJE 

Potpore za usavršavanje se dodjeljuju za usavršavanje novozaposlenih radnika, radnika kojima prijeti 

gubitak radnog mjesta zbog nedostatka stručnih znanja i vještina te radnika koji će biti uključeni u 

programe usavršavanja kroz usavršavanje s ciljem podizanja konkurentnosti (usavršavanje za rad na 

više radnih mjesta ili radnih operacija) i to s ciljem poticanja daljnjeg obrazovanja zaposlenika 

sufinanciranjem troška usavršavanja radnika kod poznatog poslodavca. 

Potpora za usavršavanje može se odobriti u najdužem trajanju od 6 mjeseci, a intenzitet potpore ne 

premašuje 50% prihvatljivih troškova usavršavanja. Taj se intenzitet može povećati do maksimalnog 

intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje 

provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno za 10 postotnih 

bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora 

dodjeljuje malom poduzeću. Pri tome maksimalni iznos potpore za usavršavanje po pojedinom 

polazniku iznosi 15.000,00 kuna. 

U prihvatljivi troškove usavršavanja uračunavaju se troškovi predavača (za sate tijekom kojih su 

predavači sudjelovali u usavršavanju, a predavači mogu biti osobe zaposlene kod poslodavca kod 

kojeg se obavlja usavršavanje ili vanjski predavači prema odabiru poslodavca), troškovi poslovanja 

povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s programom usavršavanja (putni 

troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s programom, amortizacija alata i 

opreme ako se upotrebljavaju isključivo za program usavršavanja), troškovi savjetodavnih usluga 

povezanih s programom usavršavanja, dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi 

(administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u 
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usavršavanju. U pravilu ne smatraju se prihvatljivima troškovi smještaja, osim najnižih nužnih 

troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom. 

Poslodavac koji želi koristiti potporu za zapošljavanje podnosi Zahtjev koji sadrži program i troškovnik 

usavršavanja  za utvrđivanje opravdanih troškova i intenziteta potpore, kao i odluku uprave ili 

nadzornog odbora poslodavca o programu usavršavanja, uvođenju novih tehnologija, odnosno novih 

proizvodnih programa. Također za zaposlene osobe za koje poslodavac traži uključenje u program 

usavršavanja treba dostaviti dokaze o uvođenju novih tehnologija (poput kupoprodajnog ugovora o 

nabavi nove opreme, odluke upravnog tijela o uvođenju nove tehnologije ili novih proizvoda ili neki 

drugi relevantni dokument kojim će dokazati potrebu uključivanja u mjeru).  

Isplata sredstava po ugovorima o dodjeli potpore za usavršavanje se obavlja u dva dijela i to na način 

da se 70% sredstava isplaćuje u roku 30 dana od dana potvrde vjerodostojnosti potpisanog ugovora i 

unosa naloga za isplatu, a preostalih 30% sredstava u roku 30 dana od dana dostave izvješća 

poslodavca o realizaciji programa usavršavanja, kontrole područne službe i unosa naloga za isplatu, a 

sve do najviše 15.000,00 kuna. 

U odnosu na prethodni paket mjera broj mjera je smanjen s 3 na jednu mjeru, uvjeti korištenja ove 

mjere su ujednačeni i jasni. 

 

 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 

Hrabrost je pokrenuti vlastiti posao i kroz ovu mjeru to možete učiniti! 

Potpora za samozapošljavanje je jedna od mjera koja je znatno izmijenjena u odnosu na sve 

prethodne mjere samozapošljavanja koje je osiguravao Zavod. Ne samo da je doživjela značajan skok 

u financijskom iznosu nego ju je moguće kombinirati s mjerom stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa, a moguće je i udruživanje više osoba u razne poduzetničke oblike.  

Potpora za samozapošljavanje je namijenjena osobama koje imaju poduzetničku ideju i žele je 

realizirati uz podršku sredstava za samozapošljavanje koja dodjeljuje Zavod.  

Samozapošljavanje predstavlja potporu male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EK) 1407/2013  

o potporama male vrijednosti (svaka potpora poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 

eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u 

razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti 

(ministarstva, gradovi, županije ili bilo koji drugi davatelj ove vrste potpore). Izuzeće predstavljaju 

poduzetnici u sektoru cestovnog prometa gdje potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 

100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.  

Potpora je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda (neovisno o tome 

koliko su dugo prijavljene u evidenciju Zavoda), koje prethodno trebaju proći niz aktivnosti u suradnji 

sa savjetnikom za samozapošljavanje (imaju izrađen profesionalni plan zapošljavanja), s ciljem 

razrade kvalitetne poduzetničke ideje.   
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Osobe koje se žele samozaposliti putem Zavoda  moraju izraditi i poslovni plan iz kojeg će biti vidljiva 

održivost poslovne ideje.  Potpora se odnosi na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta 

(detaljno se navode u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan). Prihvatljivi su troškovi vezani za 

kupnju strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti, kupnju odgovarajuće informatičke 

opreme potrebne za rad, kupnju licenciranih IT programa, zakup poslovnog prostora za najviše 11 

mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji), troškovi za 

knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja, doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu 

osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja,  troškovi edukacija koje su vezane uz djelatnost, a koje su 

provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava, 

troškovi registracije poslovnog subjekta -  javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade, upisnine u 

odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, izrada web stranice, pisanih 

materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa, web hosting, zakup domene, održavanje web 

stranice, kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog 

prostora po mjeri (primjerice pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama), kupnja novih 

prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti), troškovi atesta i procjene opasnosti, kupnja 

zaštitne i radne odjeće i opreme, kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti.  

Značajno povećanje iznosa potpore i mogućnost udruživanja su najveći noviteti u potpori za 

samozapošljavanje! 

Visina potpore za samozapošljavanje iznosi do 35.000 kn ili do 45.000 kn (ukoliko se kombinira sa 

stručnim osposobljavanjem za rad).  

Možete se samozaposliti i koristiti mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa – 

odmah i za najviše dvije osobe! 

U skladu s Uvjetima korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru stručnog 

osposobljavanja za rad, po kriterijima propisanima za tu mjeru, za najviše 2 osobe. Tako Uvjeti 

određuju da bi se potpora za stručno osposobljavanje za rad mogla odobriti, podnositelj/ica zahtjeva 

za samozapošljavanje obvezan/na je u poslovnom planu navesti i objasniti potrebu za korištenjem 

ove mjere te troškovnik prilagoditi propisanom iznosu od najviše 45.000 kuna. Potreba za radnikom 

(javni natječaj) za najavljeno stručno osposobljavanje za rad objavljuje se tek po dostavi dokaza o 

registraciji poslovnog subjekta. Mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 

korisnik samozapošljavanja koristi u skladu s pravilima te mjere, uključujući i mogućnost dodatnog 

kratkotrajnog obrazovanja/osposobljavanja osoba koje koriste mjeru stručnog osposobljavanja, te 

mogućnost korištenja potpore za zapošljavanje ukoliko on/ona kao poslodavac žele nakon stručnog  

osposobljavanja zaposliti tu osobu.  

S obzirom na to kako je mogućne kombinirati korištenja mjere samozapošljavanja i stručnog 

osposobljavanja istu ne vežu obveze vezane za mentorstvo koje su istaknute u mjeri stručnog 

osposobljavanja. 

Potiče se udruživanje poduzetnika/ca! 

Najveća novost u mjeri samozapošljavanja je mogućnost udruživanja osoba. Tako je Uvjetima 

određeno da u slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa potpore za 

samozapošljavanje koju korisnici koji se udružuju mogu ostvariti iznosi najviše 175.000 kn  i to za pet 
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osoba koje se udružuju (Zakon o zadrugama (NN 76/14) propisuje kako zadrugu osniva sedam osoba, 

dok Zavod potporu samozapošljavanja daje za najviše 5 zadrugara). U slučaju osnivanja i 

zapošljavanja u trgovačkom društvu gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 4 

osobe iznosi 140.000 kn. U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za 

najviše dvije osobe te je gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje 70.000 kn. U skladu s  

Uredbom Komisije (EK) 1407/2013  o potporama male vrijednosti potpora za samozapošljavanje ne 

može se odobriti za djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i 

djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara. 

Dokumentacija koja je potrebna za samozapošljavanje je poslovni plan (obrazac poslovnog plana je 

propisan obrazac koji je dostupan na web stranicama Zavoda, a sadržava opis djelatnosti,  izvore 

financiranja uz troškovnik ulaganja i financiranja u prvoj godini, te druge informacije relevantne za 

donošenje odluke), izjava o korištenju potpora male vrijednosti, izjava o nepodmirenim obvezama 

(ukoliko postoje), izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe i izjava o registraciji poslovnog subjekta prije 

odobrenja zahtjeva.  

Isplate u mjeri samozapošljavanja se vrše jednokratno i to u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a 

po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane korisnika potpore. Korisnik 

potpore je u obvezi najkasnije do isteka ugovorne obveze dostaviti sve dokaze o namjenskom utrošku 

sredstava prema troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dana suglasnost 

(zadnji dan ugovorne obveze je 12 mjeseci od dana prijave u radni odnos Hrvatskom zavodu za 

mirovinsko osiguranje).  

U odnosu na mjere samozapošljavanja koje su se provodile u 2015. i 2016. godini najveće razlike 

odnose se na povećan iznos subvencije i uvođenje mogućnosti da se osobama koje su se 

samozaposlile odobri i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao i 

mogućnost udruživanja samostalnih djelatnosti, obrta, trgovačkih društava ili zadruge. Za očekivati je 

da će mogućnost udruživanja imati značajan doprinos razvoju zadrugarstva u Hrvatskoj.  

  

 OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH 

 

Obrazovanje tijekom nezaposlenosti je ključ podizanja razine zapošljivosti! 

Obrazovanje nezaposlenih je jedna od ključnih mjera aktivne politike tržišta rada. Njome se osigurava 

podizanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba i to u skladu s potrebama tržišta rada. Već 

godinama bilježimo nedostatak radne snage u pojedinim zanimanjima, a jednako tako bilježimo i 

porast kvota za zapošljavanje stranaca i to u pravilu u zanimanjima za koja nije nužno obrazovanje i 

osposobljavanje dužeg trajanja.  

Zavod također već godinama izdaje preporuke vezane uz deficitarna zanimanja u pojedinim 

županijama/regijama (vodeći računa o iskazanim potrebama poslodavaca u tim područjima). Usprkos 

tome nailazimo veliki nerazmjer u potražnji i ponudi radne snage. Stoga je cilj novog paketa mjera 

aktivne politike tržišta rada pozicionirati obrazovanje kao jedan od rješenja ovog problema vodeći 

računa o potrebama lokalni tržišta rada. Naime u posljednjih pet godina mjere obrazovanja su 
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korištene u znatno manjem opsegu nego prije 2012. Tako je u 2011. u mjeri obrazovanja bilo preko 

15000 osoba, a zajedno od 2012. do 2015. godine nešto više od 7000 osoba. U prošloj 2016. godini 

ovu mjeru je koristilo 3600 osoba (uključujući i kratkotrajne sedmotjedne programe osposobljavanja), 

Cilj je da u 2017. godini ovu mjeru koristi više od 7000 osoba. Prvenstveni nedostatak radne snage je 

vidljiv u djelatnostima vezanim za turizam i graditeljstvo, te će i prva obrazovanja u 2017. biti 

namijenjena upravo u ova područja.  

Veliki je izazov u ovoj mjeri predstavljao i sustav javne nabave, a u skladu s novim Zakonom o javnoj 

nabavi započinju se u Zavodu provoditi javne nabave po načelu ekonomski najpovoljnije ponude 

(umjesto prije korištene najniže cijene). Sve to trebalo bi doprinijeti kvaliteti obrazovnih programa 

koje će pohađati nezaposlene osobe.  

U skladu s Uvjetima Zavod nezaposlene osobe upućuje na obrazovne programe stručnog 

osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja, a Odjeli tržišta rada i odsjeci za profesionalno 

usmjeravanje u regionalnim/područnim uredima Zavoda rade selekciju nezaposlenih osoba za 

uključivanje u obrazovanje (uzimajući u obzir niz faktora vezanih uz zapošljivost pojedine nezaposlene 

osobe).  

Nezaposlene osobe mogu i same zatražiti uključivanje u program obrazovanja, a o razini obrazovanja 

nezaposlene osobe ovisi u koju će od obrazovnih aktivnosti biti uključena. Primjerice, osobe sa 

završenom osnovnom školom uključuju se u programe osposobljavanja, u kojima osobe stječu 

praktične vještine dok se u programe prekvalifikacije uključuju osobe koje imaju najmanje završenu 

trogodišnju srednju školu, jer na taj način stječu novo zanimanje. Sve navedeno određeno je 

Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u 

ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, NN 52/2010). 

Obrazovanje prosječno taje oko 6 mjeseci. U mjeri obrazovanje nezaposlenih100% troškova 

obrazovanja (trošak nastave i materijalni troškovi praktične nastave) se snosi obrazovnoj ustanovi, a 

polaznik dobiva novčanu pomoć koja u skladu sa člankom 55. Zakona o posredovanju pri 

zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17). Tako je propisano da osoba koju je 

Zavod uputio na obrazovanje ima razmjerno danima provedenim na obrazovanju pravo na novčanu 

pomoć u visini 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja. Novčana pomoć 

se isplaćuje prema definiranom kalendaru radnih dana, a najviši mjesečni iznos ne smije premašivati 

50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (odnosno 1.310,40 kn). 

Jednako tako polazniku se snose troškovi osiguranja po propisima HZMO-a, posebni doprinos za 

zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%, a polaznik ima pravo i na pokrivanje putnih troškova.  

Putni troškovi su jednaki za sve korisnike mjera koji imaju pravo na njih, a osigurana je i mogućnost 

isplate putnih troškova za one korisnike koji žive u krajevima gdje nema organiziranog javnog 

prijevoza! 

Putni troškovi su do paketa „Od mjere do karijere.“ Bili različito definirani za različite mjere, u skladu 

s tadašnjim zakonskim odredbama mogli su se priznavati samo stvarno nastali troškovi (potkrijepljeni 

voznim kartama) ili su se za pojedine mjere pronalazila drugačija rješenja koja su predstavljala veliku 

stavku u ukupnom proračunu namijenjenom mjerama  Zavoda.  
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Stoga je Zavod u dogovoru s MRMS-om odredio da se troškovi prijevoza za sve korisnike mjera koji 

imaju pravo na troškove prijevoza definiraju na jednak način i jednako osiguravanju svima koji ga 

ostvaruju. Tako se visina prijevoza određuje sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova 

prijevoza (donesena na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. veljače 2017. godine) i to za dane 

provedene na obrazovanju ukoliko osoba koja se upućuje na obrazovanje ima više od 2 km od adrese 

stanovanja do adrese obrazovne ustanove. Ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog 

prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno u visini troška prijevoza u mjestu 

obrazovanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza), ukoliko 

ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje 

odnosno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza, ukoliko se nastava provodi u istom 

mjestu – trošak mjesečne karte javnog prijevoza, a iznimno u slučajevima kada nije moguće 

organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška 

prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte. Također u naseljima, mjestima i 

gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, 

mjesečno u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn. Pri 

tome se udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru 

putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene 

pješačke nathodnike i pothodnike. 

Ovime su MRMS i Zavod pokazali da je izuzetno bitno osigurati dostupnost, kako mjere obrazovanja, 

tako i svih drugim mjera, svima nezaposlenima u Republici Hrvatskoj, vodeći računa i o aspektu 

osiguranja dostupnosti istih.  

Obrazovna ustanova je obvezna osigurati provođenje obrazovnog programa prema uvjetima koji su 

ugovoreni, protekom svakog mjeseca obrazovanja Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti polaznika 

obrazovanja, predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja obrazovnog programa i omogućiti 

prisutnost na završnom ispitu, dostaviti izvješće o provedenom programu obrazovanja i izdati javnu 

ispravu nakon provedenog obrazovanja i položenog završnog ispita. 

Obveze su polaznika sklopiti sa Zavodom ugovor o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme 

obrazovanja, kojim se obvezuje polaziti i uspješno završiti program obrazovanja, redovito pohađati 

teorijsku i praktičnu nastavu, položiti završni ispit i steći javnu ispravu, te po završetku obrazovanja 

nastaviti redovite propisane aktivnosti za nezaposlene osobe i prihvatiti ponuđeno zaposlenje. 

Izmjene u odnosu na 2015. i 2016. godinu su te da je novčana pomoć povećana, racionalnije 

korištenje troškova prijevoza polaznika i omogućavanje pokrivanja troška prijevoza osobama koje 

nemaju organizirani javni prijevoz. 

 

 OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU 

Nova mjera za brzo osposobljavanje tražene radne snage! 

Ova je mjera osmišljena kao zasebna mjera, a do sada se provodila u jednom manjem opsegu pod 

nazivom „Obrazovanje za poznatog poslodavca“.  
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Cilj je ove mjere osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za 

obavljanje poslova određenog radnog mjesta, a namijenjena je nezaposlenim osobama s najviše 

završenom srednjom školom koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se 

osposobljavati. Mjera je osmišljena na prijedlog Radne skupine za redefiniranje mjera, posebice 

uvažavajući mišljenje poslodavaca za potrebom brzog osposobljavanja u pojedinim zanimanjima.  

Dvije su podmjere osposobljavanja na radnom mjestu i to osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem 

stjecanja potvrde poslodavca te osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o 

osposobljenosti.  

 

Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca 

Po prvi put smo osigurali sredstva za mentorstvo! 

Ovo se osposobljavanje provodi kod poslodavca, a po prvi put je uvedena naknada koja se isplaćuje 

za mentorstvo. Trošak mentorstva iznosi do 700 kn neto mjesečno po osobi (jedan mentor može 

osposobljavati najviše 3 osobe). U skladu s Uvjetima najmanje 30% neto naknade za mentorstvo je 

poslodavac obvezan isplatiti mentoru i dokaze o tome dostaviti Zavodu (trošak isplate s pripadajućim 

davanjima (bruto isplata mentoru) osigurava se iz neto iznosa od 700 kn mjesečno koji Zavod 

isplaćuje poslodavcu).  

Osobi koja se osposobljava na radnom mjestu isplaćuje se novčana pomoć u visini minimalne plaće 

umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (razmjerno danima provedenim na osposobljavanju). 

Novčana se pomoć isplaćuje prema definiranom kalendaru radnih dana, a najviši mjesečni iznos ne 

smije premašivati iznos minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja. Osobi se 

također isplaćuju troškovi prijevoza, kao i troškovi osiguranja po propisima HZMO-a te posebni 

doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%. 

Ukoliko poslodavac, u skladu s Uvjetima, nakon isteka sklopljenog/ih ugovora o osposobljavanju na 

radnom mjestu, želi ponovno koristiti ovu mjeru, to će moći ako u radnom odnosu zadrži određeni 

broj osoba koje su se osposobljavale. Ukoliko je imao do pet osoba na osposobljavanju na radnom 

mjestu te zadrži najmanje jednu osobu u radnome odnosu po isteku programa osposobljavanja može 

ponovno primiti onoliko osoba na osposobljavanje koliko je imao i u prethodnom razdoblju (pod 

uvjetom da im može osigurati mentora), a ukoliko je imao šest i više osoba na osposobljavanju na 

radnom mjestu te zadrži najmanje 30% osoba u radnome odnosu po isteku programa 

osposobljavanja moći će ponovno primiti onoliko osoba koliko je imao u prethodnom razdoblju, pod 

uvjetom da im može osigurati mentora). 

Poslodavac mora imati osigurane materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje 

osposobljavanja, a mentor za polaznike osposobljavanja na radnom mjestu mora biti osoba koja 

obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini 

obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja. Kao dokaz 

o obavljanju poslova radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati poslodavac prilaže ispis iz 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu mentora.  
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Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti 

Ova podmjera je namijenjena nezaposlenim osobama bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom 

školom koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.  

Jednako kao i u prethodnoj podmjeri poslodavcu se isplaćuje trošak mentorstva (pod jednakim 

uvjetima kao i za podmjeru osposobljavanje na radnom mjestu kod poslodavca), ali i trošak teorijske 

nastave u obrazovnoj ustanovi (do najvišeg iznosa 800 kuna), trošak polaganja ispita o 

osposobljenosti (do najvišeg iznosa 1.200 kuna) te trošak liječničkog pregleda (ukoliko je isti potreban 

ovisno o vrsti osposobljavanja, a refundira se poslodavcu nakon obavljenog pregleda). 

Polazniku ima pravo na pokrivanje jednakih troškova kao i u prethodnoj podmjeri.   

 

 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu SOR) je zasigurno 

najeksponiranija mjera u posljednjih pet godina. Iznikla iz tzv. Programa gospodarskog oporavka još 

2010. godine, vješto je prepoznata kao jedna od mjera kojom će se provoditi Garancija za mlade u 

Republici Hrvatskoj. Tako je do danas ovu mjeru koristilo više od 65 000 mladih osoba. Najnegativnija 

konotacija uz ovu mjeru je ta što je zapravo istisnula sustav pripravništva, bila je izrazito orijentirana 

na korištenje u državnoj i javnoj upravi, te javnim službama, a tek u 2016. godini bilježimo veće 

korištenje ove mjere od strane privatnog sektora (31%).   

U novom paketu mjera SOR je mjera namijenjena nezaposlenima osobama do navršenih 30 godina  

koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju 

najmanje 30 dana.  

SOR se koristi radi stjecanja iskustva (za nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim 

obrazovanjem i nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem), radi stjecanja 

iskustva i polaganja majstorskog (obrtnici) ili stručnog ispita pri komorama (arhitektura, građevina, 

elektrotehnika, geodezija, strojarstvo) i to za nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim 

obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje 

poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima, te 

radi stjecanja iskustva i polaganja stručnog i državnog ispita (za nezaposlene osobe sa završenim 

visokoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u 

četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim 

zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja 

stručni ispit ili radno iskustvo). 

Ukoliko su mladoj osobi potrebna dodatna znanja poslodavac ju može uputiti na kratkotrajno 

obrazovanje! 

Mjera SOR-a može trajati 12 ili 24 mjeseca, a novost u mjeri je da poslodavac može mladu osobu 

uputiti na kratkotrajno obrazovanje (zahtjev je potrebno podnijeti u prvih šest mjeseci trajanja SOR-

a). Naime uočeno je kako osobama koje dolaze na SOR često nedostaju znanja i vještine koje su 
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potrebne za obavljanje određenih poslova, a koja mlada osoba nije stekla ili imala priliku steći 

tijekom svog redovnog obrazovanja, pa se i na ovaj način želi povećati razina njihove zapošljivosti. 

Poslodavac pri tom podnosi regionalnom/područnom uredu Zavoda zahtjev za dodjelu potpore male 

vrijednosti za obrazovanje (kod poslodavaca proračunskih korisnika, trošak koji će im Zavod isplatiti 

ne smatra se potporom male vrijednosti). Programi obrazovanja ne mogu trajati dulje od tri mjeseca, 

a maksimalni iznos koji se može dodijeliti je 7000 kuna.   

Vezano za troškove SOR-a Zavod poslodavcu vrši uplatu obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju 

(588,16 kuna za 2017. godinu) što za 12 mjeseci iznosi 7.057,92 kuna, za 24 mjeseca 14.115,84 kuna, 

uplatu obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (455,83 kuna za 2017. godinu) što za 12 mjeseci 

iznosi 5.469,96 kuna, te trošak obrazovanja, ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kuna.  

Povećana novčana pomoć i osigurana sredstva za stručne i majstorske ispite! 

Polazniku SOR-a zavod isplaćuje novčanu pomoć sukladno članku 8. a) Izmjena i dopuna Zakona o 

poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) u visini minimalne plaće umanjene za doprinose 

za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, a koja u 2017. godini iznosi 2.620,80 kuna. Polazniku se također može isplatiti trošak 

polaganja stručnog/majstorskog ispita što do sada nije bilo moguće. 

Trošak prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi poslodavac (neoporezivo davanje) u 

visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz 

Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza. Kako bi se izbjegle nedoumice, razilaženja 

u tumačenju ili možebitna pogrešna tumačenja ugovorom kojeg će poslodavac potpisati sa Zavodom 

bit će regulirana navedena obveza, uz obvezu dostave Izjave poslodavca o visini putnog troška. 

Isplatu troška prijevoza će Zavod provjeravati temeljem JOPPD obrazaca koje poslodavac dostavlja pri 

redovnoj administrativnoj kontroli. Jednako tako polaznik stručnog osposobljavanja ima ugovornu 

obvezu obavijestiti Zavod ukoliko mu poslodavac ne isplati putni trošak sukladno predanoj Izjavi. 

Ukoliko poslodavac ne bude isplaćivao prijevoz Uvjeti predviđaju sankciju i to tako da za svaki mjesec 

za koji nije isplatio trošak prijevoza poslodavac je obvezan vratiti cjelokupan iznos mjere isplaćen za 

taj mjesec (trošak doprinosa, trošak novčane pomoći, trošak obrazovanja).  

Mentorstvo je važno! 

Nadalje, Uvjeti određuju kako poslodavac ima obvezu za polaznike koji su obveznici polaganja 

stručnog ili majstorskog ispita imati osiguranog mentora koji treba imati odgovarajuće zanimanje, 

razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje 

mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati 

polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor 

nema odgovarajuće zanimanje i razinu obrazovanja, stečeno iskustvo mentora poslodavac dokazuje 

ispisom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovorom o radu. Mentor za polaznike koji 

nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita mora biti osoba koja obavlja poslove radnog 

mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije 

imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja. Poslodavci s većim brojem 

zaposlenih mogu dobiti odobrenje za korištenje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa za onoliko osoba za koliko mogu osigurati kvalificiranog mentora, ali ne u broju većem 
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od propisanog za pojedinu vrstu poslodavca, a mentor može provoditi stručno osposobljavanje za rad 

za maksimalno tri osobe. 

Ograničenje broja osoba na SOR-u u državnoj i javnoj upravi – 10%! 

Velika je novost ograničenje broja osoba na SOR-u u javnoj upravi, tako Uvjeti određuju kako je u 

državnoj/javnoj upravi, javnim službama, jedinicama lokalne uprave i regionalne samouprave moguće 

koristiti ovu mjeru za najviše do 10% broja osoba od broja ukupno zaposlenih u prethodnoj godini.  

Kako bi se osiguralo bolje, transparentnije i učinkovitije korištenje mjere SOR-a u Uvjetima je 

definirano kako se poslodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost stručno osposobljavanje  

može se odobriti ukoliko će broj osoba koje se stručno osposobljavaju dovesti do neto povećanja 

broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Pri tome prosječan 

broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci 

(neovisno o tome jesu li osobe bile u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme).  

Poslodavac je također tijekom stručnog osposobljavanja u obvezi održati broj zaposlenih  utvrđen na 

dan podnošenja zahtjeva na temelju kojeg je odobreno stručno osposobljavanje, ali uvećan za broj 

osoba na stručnom osposobljavanju, što znači da broj mora biti jednak ili veći od broja zaposlenih 

utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva. 

Uvjeti određuju da je poslodavac obvezan u roku od 15 dana izvijestiti Zavod o smanjenju broja 

zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva te sukladno zaključku Zavoda, u roku od 60 dana 

nadoknaditi početno utvrđeni broj zaposlenih ili vratiti neiskorišteni dio isplaćenih sredstava. Ukoliko 

poslodavac ne izvijesti Zavod o smanjenu broja zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva 

(što će Zavod provjeravati tromjesečno), poslodavac mora vratiti sva ukupno isplaćena sredstva po 

osnovi korištenja mjere stručno osposobljavanje uvećana za zakonsku zateznu kamatu (uključujući 

doprinose za obvezna osiguranja i iznos novčane pomoći osobi koji isplaćuje Zavod). 

Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz stručno osposobljavanje za rad ne može biti veći od 50% 

prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. 

U skladu sa Uvjetima ukoliko poslodavac koji ima status poduzetnika, odnosno obavlja gospodarsku 

aktivnost  (u realnom sektoru), nakon isteka sklopljenog/ih ugovora o stručnom osposobljavanju za 

rad bez zasnivanja radnog odnosa želi ponovno koristiti stručno osposobljavanje, to će moći ako u 

radnom odnosu zadrži određeni broj osoba koje su se stručno osposobljavale. Ukoliko je imao do tri 

osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te zadrži najmanje jednu 

osobu u radnome odnosu po isteku mjere, iduće će godine moći ponovno primiti onoliko osoba na 

stručno osposobljavanje koliko je imao i u prethodnoj godini (pod uvjetom da im može osigurati 

mentora). Ukoliko je imao do pet osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa te zadrži najmanje dvije osobe u radnome odnosu po isteku mjere, iduće će godine moći 

ponovno primiti onoliko osoba na stručno osposobljavanje koliko je imao u prethodnoj godini (pod 

uvjetom da im može osigurati mentora), a ukoliko je imao šest ili više osoba na stručnom 

osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te zadrži najmanje 30% (mali i srednji 

poslodavci), odnosno 50% (veliki poslodavci) u radnome odnosu po isteku mjere, iduće će godine 

moći ponovno primiti onoliko osoba na stručno osposobljavanje koliko je imao u prethodnoj godini 

(pod uvjetom da može osigurati mentora). 
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Poslodavac osobi koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne smije naložiti 

obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prije podne te nedjeljom, blagdanom ili 

nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Stručno osposobljavanje provodi se 

u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, 5 dana u tjednu. 

U odnosu na prethodne godine mjera SOR-a je usmjerena na mlade osobe bez radnog iskustva u 

zvanju za koje su se obrazovale, omogućeno je korištenja mjere osobama koje su završile 

srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i u privatnom sektoru, povećan je iznos 

novčane pomoći, poslodavci sudjeluju u trošku mjere (prijevoz), omogućeno je uključivanje polaznika 

u kratkotrajne programe obrazovanja za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja i omogućeno je 

pokrivanje troškova stručnog ili majstorskog ispita od strane Zavoda 

 

 JAVNI RAD 

Javni rad je mjera namijenjena osobama koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada, 

kroz financiranje programa javnog rada koji se temelji na društveno korisnom radu, a kojeg inicira 

lokalna zajednica, odnosno organizacije civilnog društva. Javni rad nikako ne može zamijeniti redovan 

posao i to je ključni segment koji se ocjenjuje od strane Zavoda.  

Mjera javnog rada se provodi s ciljem aktivacije nezaposlenih osoba na društveno korisnim poslovima 

nekonkurentnima postojećem gospodarstvu vodeći računa o motivaciji ciljane skupine za daljnje 

uključivanje na tržište rada.  

Omogućeno zapošljavanje osoba u javnom radu koje su korisnici zajamčene minimalne naknade 

koju zadržavaju za vrijeme trajanja javnog rada – velika motivacija za osobe u nepovoljnom 

položaju na tržištu rada! 

U skladu s Uvjetima tri su ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru. U prvoj su skupini osobe koje 

su prijavljene u evidenciju Zavoda neovisno o duljini prijave u evidenciju i to hrvatski branitelji, djeca i 

supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece 

s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta 

bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, 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 slično, liječeni ovisnici o 

drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, 

beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila 

stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom 

zaposlenju, mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci, osobe starije od 50 godina 

prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, te osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više 

godina.  

U drugoj skupini su korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a u 

trećoj skupini osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci te osobe starije 

od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci. Velika je novost da korisnici zajamčene 

minimalne naknade neće izgubiti tu naknadu za trijeme javno rada.  
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Zaposli se u javnom radu i obrazuj se – osiguraj bolju budućnost! 

Trajanje rada bitno je redefinirano u odnosu na prethodan razdoblja, tako javni rad može trajati do 6 

mjeseci u punom radnom vremenu ili do 9 mjeseci, na način da se prvih 6 mjeseci odradi u punom 

radnom vremenu, a ostala 3 mjeseca u nepunom radnom vremenu  uz mogućnost obrazovanja ili do 

9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade po Zakonu o 

socijalnoj skrbi uz mogućnost obrazovanja.  

Za vrijeme trajanja javnog rada osoba ima pravo na plaću u visini 100% ili 50% iznosa minimalne plaće 

(ovisno o ciljanoj skupini kojoj osoba pripada, te trajanju javnog rada), te joj Zavod snosi troškove 

prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km 

od adrese stanovanja do adrese poslodavca.  

Javni rad se odobrava temeljem programa javnog rada, a pri njegovoj izradi mora se voditi računa o 

društveno korisnom radu koji ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad 

poslodavca koji donosi program javnog rada.  

Unificiran obrazac programa! 

Program javnog rada i sami javni rad mogu provoditi jedinice lokalne samouprave i uprave, 

neprofitne organizacije i društveni poduzetnici. U skladu s Uvjetima udruge koje nisu imale ili nemaju 

zaposlenih, a u prethodnim programima mjera aktivne politike nisu koristile mjeru javni rad, ne mogu 

koristi javni rad, osim u slučajevima kada se utvrdi da se radi o izuzetno korisnim  programima i 

programima podržanim od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći. Novoregistrirane 

udruge (koje djeluju 12 mjeseci i kraće) ne mogu koristiti javni rad za više od 3 osobe. 

Glede osoba koje sudjeluju u javnim radovima Uvjetima je određeno da osobe koje su radile u 

javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad. 

Osobe u javnim radovima moguće je uputiti u dodatno obrazovanje. Isto je učinjeno u cilju povećanja 

razine zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Pri osmišljavanju ove mogućnosti 

vodilo se računa da se kod korisnika javnih radova najčešće radi o dugotrajno nezaposlenim 

osobama, često o ženama starijim od 50 godina, kao i osobama s niskom razinom obrazovanja. 

Programima obrazovanja omogućava im se osiguranje preduvjeta za njihovo trajnije zadržavanje u 

zaposlenosti i poboljšanje pozicije na tržištu rada. Tako je korisnike javnih radova koji su uključeni u 

program javnog rada u trajanju duljem od 6 mjeseci moguće, sukladno procjeni poslodavca, uputiti u 

kratkotrajne programe obrazovanja nužnih za obavljanje poslova javnog rada u trajanju od 

maksimalno 3 mjeseca. U programe obrazovanja moguće je uključiti isključivo one korisnike javnih 

radova koji rade 6 mjeseci u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom radnom 

vremenu i to za vrijeme nepunog radnog vremena ili korisnike koji čitavo vrijeme do 9 mjeseci rade u 

nepunom radnom vremenu. Poslodavac upućuje osobu na javnom radu u program obrazovanja u 

ustanovu koju samostalno odabire, dok Zavod refundira trošak obrazovanja u najvišem iznosu od 

7.000 kuna.   

Također napominjemo da osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu programa javnog rada ulaze 

u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom. 

Ova mjera je doživjela izuzetno velike izmjene u odnosu na 14 mjera javnih radova koje su se 

provodile u 2015. i 2016. godini. Osim smanjenja broja mjera kako bi iste bile jasnije i pristupačnije 
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korisnicima izvršeno je  usmjeravanje mjere javnog rada na osobe u najnepovoljnijem položaju na 

tržištu rada, omogućeno je korištenje javnog rada korisnicima zajamčene minimalne naknade bez 

ukidanja iste, te je također uvedena standardizacija načina ocjenjivanja programa javnog rada i 

omogućeno uključivanje korisnika u obrazovanje za vrijeme trajanja javnih radova. 

 

 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA   

Jer je svako radno mjesto važno! 

Cilj ove mjere, naznačen u Uvjetima, je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do 

privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih 

znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak 

radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.  

Dakle ova mjera je namijenjena radnicima i to radnicima zaposlenima kod poslodavca koji je zbog 

privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za 

očuvanje radnih mjesta, kao i radnicima starijim od 50 godina zaposlenima kod poslodavaca u 

poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti 

ispunjavati zahtjeve radnog mjesta. 

Dvije su vrste subvencija na koje poslodavci imaju pravo kroz ovu mjeru i to potpora za skraćivanje 

radnog vremena kroz koju se financira razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku 

skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa 

bruto I plaće), a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu, te potpora za 

obrazovanje radnika kojom se sufinancira ukupan trošak obrazovanja radnika.  

Poslodavac koji želi ostvariti ovu potporu, znači kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih 

aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju u slučaju korištenja ove potpore obvezan je izraditi 

program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika. Zahtjev i 

program poslodavac predaje u regionalni/područni ured Zavoda gdje se isti ocjenjuje u roku od 15 

dana o čemu se šalje obavijest poslodavcu 

Ova se potpora dodjeljuje kao potpora male vrijednosti (te se u skladu s time moraju poštivati sva 

pravila za dodjelu potpora male vrijednosti kao što je opisano u potpori za samozapošljavanje). 

 

 STALNI SEZONAC 

Stalni sezonac je deveta mjera, a predstavlja najvažniju mjeru za sve one čije poslovanje ima sezonski 

karakter (iako se u javnosti percipira kao mjera namijenjena turističkom sektoru može se koristiti i u 

drugim djelatnostima visoke sezonalnosti).  

Tako je i u Uvjetima Zavoda istaknuto kako je ova mjera financijska podrška radnicima – sezoncima u 

razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti 

koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.  

Sezonalnost kao prednost! 
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Ovu mjeru mogu koristiti osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i 

koje će kod poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci), a njezino trajanje je 6 

mjeseci. Poslodavcu se, u periodu kada osoba ne radi, financira 100% troška produženog osiguranja 

za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog 

osiguranja.  Uvjeti određuju da se osobi koja koristi ovu mjeru isplaćuje novčana pomoć za najviše 6 

mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane 

naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u 

gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.  

U samim Uvjetima je i pojašnjeno kako je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za 2016. godinu (u 

razdoblju od 01. siječnja 2016. do 30. rujna 2016. godine) iznosila je 5.659,00 kuna (u skladu s 

priopćenjem Državnog zavoda za statistiku). Visina i način izračuna novčane pomoći stalnim 

sezoncima propisani su u članku 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17).  

Kriteriji za ovu mjeru nadalje određuju kako je stalni sezonac osoba koja radi kontinuirano u 

određenom dijelu godine na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci (kod 

poslodavca iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog 

sezonskog obilježja poslovanja) i udovoljava uvjetima iz članka 10. Zakona o posredovanju pri 

zapošljavanja i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17), odnosno ispunjava uvjete za prijavu u 

evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Također postoji i ograničenje vezano za broj stalnih sezonaca kod poslodavca i to na način da 

poslodavac može koristiti mjeru za onaj broj stalnih sezonaca koliko ima zaposlenih na neodređeno 

vrijeme. 

Poslodavac stalnog sezonca može, uz nagradu, angažirati i u periodu kada prima novčanu pomoć! 

Novost u odnosu na prethodne mjere stalnog sezonca je to što je stalnog sezonca moguće  angažirati 

i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu 

te na posebnim događanjima koje nema prilike raditi tijekom sezone (primjerice tijekom zimskih 

mjeseci (božićni i novogodišnji praznici), kongresi i sl.). Poslodavac će za ove aktivnosti moći osobu 

mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme 

nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini (u 2016. godini riječ je bila o iznosu od 1.917,10 

kn neto). 

Stalni sezonac se može biti i tijekom3 godine! 

S obzirom na to da je cilj mjera što dulje zadržati osobu u zaposlenosti Uvjetima je određeno kako u 

slučajevima kada poslodavac sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih 

sezonskih poslova za naredne 3 sezone (u trajanju od 36 mjeseci), zahtjev za korištenje mjere će se 

automatski obnoviti po isteku rada na određeno u sezoni i prijavi na produženo mirovinsko 

osiguranje. Osim zahtjeva za korištenje mjere, automatizmom će se pokrenuti i zahtjev za novčanu 

pomoć stalnom sezoncu. 
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