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Zakonodavna podlogaZakonodavna podloga

� temelji se na Zajedničkom memorandumu o prioritetima politike 
zapošljavanja (Joint Assessment of the Employment Policy Priorities of the 
Republic of Croatia – JAP) potpisanom izmeñu Vlada Republike Hrvatske  i 
Povjerenika Europske komisije,

� Zakon o državnim potporama (NN 140/05),

�Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

�Uredba Komisije (EZ-a) br 800/08,

� Odluka o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području
državnih potpora koja su sadržana u Uredbi (NN 37/09),

� Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
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Mjere:Mjere:

•Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža

•Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

•Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina starosti

•Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih

•Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

•Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

•Obrazovanje za tržište rada

•Javni radovi

•Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
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VeliVeliččina poslodavca:ina poslodavca:
mikro mikro (ne prelazi dva od sljede(ne prelazi dva od sljedeććih uvjeta):ih uvjeta):

•• ukupna aktiva 32.500.000,00 knukupna aktiva 32.500.000,00 kn
•• prihod 2.000.000,00 knprihod 2.000.000,00 kn
•• prosjeprosječčan broj radnika tijekom poslovne godine 10an broj radnika tijekom poslovne godine 10

mali mali (ne prelazi dva od sljede(ne prelazi dva od sljedeććih uvjeta):ih uvjeta):
•• ukupna aktiva 32.500.000,00 knukupna aktiva 32.500.000,00 kn
•• prihod 65.000.000,00 knprihod 65.000.000,00 kn
•• prosjeprosječčan broj radnika tijekom poslovne godine 50an broj radnika tijekom poslovne godine 50

srednji srednji (prelazi dva uvjeta za male poslodavce, ali ne prelazi dva od sl(prelazi dva uvjeta za male poslodavce, ali ne prelazi dva od sljedejedeććih uvjeta):ih uvjeta):
•• ukupna aktiva 130.000.000,00 knukupna aktiva 130.000.000,00 kn
•• prihod 260.000.000,00 knprihod 260.000.000,00 kn
•• prosjeprosječčan broj radnika tijekom poslovne godine 250an broj radnika tijekom poslovne godine 250

Veliki Veliki (prelazi dva uvjeta srednjeg poslodavca)uvjeta srednjeg poslodavca)
•• banke; banke; šštedne banke; stambene tedne banke; stambene šštedionice; institucije za elektronitedionice; institucije za elektroniččki novac; ki novac; 

drudrušštva za osiguranje; Leasing drutva za osiguranje; Leasing drušštva; drutva; drušštva za upravljanje investicijskim tva za upravljanje investicijskim 
fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajufondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajućća drua drušštvatva

Poslodavac  ���� svaka pravna i fizi čka osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnos t s 
namjerom ostvarivanja prihoda temeljem Članka 29. Pravilnika o porezu na dodanu 

vrijednost (NN 60/96).
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Potpora se odobrava za:Potpora se odobrava za:
� neto pove ćanje broja zaposlenih

(uvjet povećanja broja zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva u odnosu na prosječan broj 
zaposlenih radnika unatrag 12 mjeseci)

ili

� opravdano upražnjeno radno mjesto

(postojeće radno mjesto postalo nepopunjeno - dobrovoljnim prekidom zaposlenja, nesposobnosti 
za rad, umirovljenjem, smrću, dobrovoljnim skraćivanjem radnog vremena ili zakonskog prekida 
zaposlenja zbog povrede radne obveze osim ako je isto nepopunjeno kao rezultat odlaska viška 

zaposlenika)

ili 

� unatrag 12 mjeseci isti broj zaposlenih

(za najviše jednu osobu)

ili

� novoregistrirani obrti i trgova čka društva (registrirani u 2009. i 2010.)

(za najviše jednu osobu)

Primjena jednog kriterija za dodjelu potpore isklju čuje primjenu drugog!
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Sufinanciranje zapoSufinanciranje zapoššljavanja ljavanja 
posebnih skupina nezaposlenih osobaposebnih skupina nezaposlenih osoba

Ciljane skupine :
1.

- hrvatski branitelji, 
- djeca i supružnici poginulih i nestalih 

hrvatskih branitelja,
- roditelji s 4 i više malodobne djece,

- roditelji djece s posebnim potrebama,
- roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
- žrtve obiteljskog nasilja,
- liječeni ovisnici,
- žrtve trgovanja ljudima,

- azilanti,
- mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi 

domova za djecu,
- povratnici s odsluženja zatvorske kazne
-prijavljene u evidenciju nezaposlenih

-nisu zaposlene unazad 6 mjeseci
-imaju potpisan Prof. plan zapošljavanja

2.

- osobe s invaliditetom,
- samohrani roditelji,
- osobe iz prve ciljane skupine koje nisu 
stekle srednjoškolsko obrazovanje,

- prijavljene u evidenciju nezaposlenih
- imaju potpisan Prof. plan zapošljavanja

3.
- osobe s invaliditetom,

- samohrani roditelji,
- osobe iz prve ciljane skupine koje nisu 
stekle srednjoškolsko obrazovanje,

- nalaze se u otkaznom roku temeljem 

tehnološkog viška
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Iznosi potpore:Iznosi potpore:

Naziv mjere Poslod.

Iznos mjese čne potpore                             
(u kunama)

Trajanje 
subvencioniranja                              

(u mjesecima)
Ukupan Iznos potpore                               

(u kunama)

RBZ SSS
VŠS i 
VSS RBZ SSS

VŠS i
VSS RBZ SSS

VŠS i
VSS

Sufinanciranje prvog 
zapošljavanja mladih osoba 

bez radnog staža

mali 1.350,30 2.507,70 3.858,00

12 10 8

16.203,60 25.077,00 30.864,00

srednji 1.080,24 2.006,16 3.086,40 12.962,88 20.061,60 24 .691,20

veliki 810,18 1.504,62 2.314,80 9.722,16 15.046,20 18.518 ,40

Sufinanciranje 
zapošljavanja dugotrajno 

nezaposlenih osoba

Sufinanciranje 
zapošljavanja osoba iznad 

50 godina 

Sufinanciranje 
zapošljavanja posebnih 
skupina nezaposlenih

mali 1.583,90 2.941,53 4.525,43

12 10 8

19.006,80 29.415,30 36.203,44

srednji 1.267,12 2.353,22 3.620,34 15.205,44 25.532,20 28 .962,72

veliki 950,34 1.764,92 2.715,26 11.404,08 17.649,20 21.72 2,08

Sufinanciranje 
samozapošljavanja 

dugotrajno nezaposlenih 
osoba

mali 1.583,90 2.941,53 4.525,43 12 10 8 19.006,80 29.415,30 36.203,44
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Obrazovanje za trObrazovanje za tržžiiššte radate rada

Cilj mjere je obrazovati nezaposlene osobe za potrebe lokalnih 
tržišta rada, usavršiti znanja i vještine nezaposlenih osoba za 
sezonske poslove i za deficitarna zanimanja na tržištu rada

Ciljana skupina su sve nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju 
nezaposlenih osoba

Financira se u cijelosti trošak programa obrazovanja obrazovnoj 
ustanovi, polazniku obrazovanja isplaćuje se novčana pomoć u 
iznosu 1.600,00 kuna, troškovi prijevoza i osiguranja u slučaju 
nesreće
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Javni radoviJavni radovi

• društveno korisnim radom afirmirati socijalnu uključenost i ublažiti socijalne 
posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i 
institucija u njihovu vlasništvu, nevladinih udruga

• inicijator i izvoñač javnog rada mogu biti jedinice lokalne samouprave i 
institucije u njihovom vlasništvu, nevladine udruge i sl. institucije te drugi 
poslodavci ako ponude kvalitetan program

• program se može odobriti u najdužem trajanju do 6 mjeseci

• prednost imaju programi područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja 
okoliša te održavanja i komunalnih radova
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Javni radoviJavni radovi

Sufinanciranje
/financiranje 

zapošljavanja 
u javnom radu

Nezaposlene osobe
prijavljene najmanje 12 

mjeseci u evidenciji 
nezaposlenih

Nezaposlene osobe s invaliditetom, branitelji, 
djeca i supružnici poginulih i nestalih 
branitelja, samohrani roditelji, roditelji s 4 i 
više malodobne djece, roditelji djece s 
posebnim potrebama, roditelji djece oboljele 
od malignih bolesti, žrtve obiteljskog nasilja, 
liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, 
azilanti, mlade osobe koje su izašle iz 
sustava skrbi domova za djecu, povratnici s 
odsluženja zatvorske kazne i korisnici prava 
po Zakonu o socijalnoj skrbi

prijavljene najmanje 6 
mjeseci u evidenciji  

nezaposlenih

Nezaposlene osobe
prijavljene najmanje 36 

mjeseci u evidenciji 
nezaposlenih
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Javni radoviJavni radovi

� Za dugotrajno nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih 
najmanje 12 ili posebne skupine nezaposlenih osoba koje su u 
evidenciji nezaposlenih najmanje 6 mjeseci financira se:

� 75% od 3.300,82 kuna, što iznosi 2.475,61 kuna mjesečno 
� troškovi prijevoza od max. 300 kuna po osobi

� Za nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih najmanje 36 
mjeseci financira se: 
� 100% troška bruto plaće od 3.300,82 kuna

� troškovi prijevoza od max. 300 kuna po osobi
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Zaposleni i ukljuZaposleni i uključčeni u obrazovanje po mjerama aktivne politike iz eni u obrazovanje po mjerama aktivne politike iz 
Nacionalnog plana za poticanje zapoNacionalnog plana za poticanje zapoššljavanja za 2009. i 2010. (31.10.2010.)ljavanja za 2009. i 2010. (31.10.2010.)

Područna služba

Sufinanciranje

zapošljavanja

Obrazovanje za

Poznatog

poslodavca

Obrazovanje za

Nepoznatog

poslodavca

Javni radovi

Stručno 

sposobljavanje za rad

bez zasnivanja

radnog odnosa

UKUPNO

Ukupn

o
Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene

Osječko-baranjska 248 140 15 13 459 165 453 218 27 17 1202 553

Požeško-slavonska 46 25 13 4 98 27 67 33 20 17 244 106

Primorsko-goranska 123 74 60 0 279 168 165 82 3 1 630 325

Brodsko-posavska 47 25 0 0 232 56 196 106 18 15 493 202

Splitsko-dalmatinska 200 106 137 19 443 209 554 352 2 1 1336 687

Vukovarsko-srijemska 117 60 12 3 267 103 374 152 10 10 780 328

Grad Zagreb 295 169 6 1 452 154 119 77 4 3 876 404

Ukupno 1892 970 569 162 4109 1840 4036 2095 183 138 10789 5205
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IZVJEIZVJEŠŠĆĆE O REZULTATIMA PROVEDBE E O REZULTATIMA PROVEDBE 
PROJEKTA RESOCIJALIZACIJE LIJEPROJEKTA RESOCIJALIZACIJE LIJEČČENIH ENIH 

OVISNIKA O DROGAMA OD STRANE HRVATSKOG OVISNIKA O DROGAMA OD STRANE HRVATSKOG 
ZAVODA ZA ZAPOZAVODA ZA ZAPOŠŠLJAVANJE U  2010. GODINILJAVANJE U  2010. GODINI

Studeni, 2010.Studeni, 2010.
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Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih drogaAkcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe 
opojnih droga za 2006. – 2012. godinu i Akcijski 
plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 
razdoblje od 2009. do 2012. godine 

(Poglavlja 4.3.4. Resocijalizacija ovisnika o 
drogama: Mjera 1: provedbene aktivnosti 9 i 10) 

9. - provedba mjera za poticanje 
obrazovanja 

10.- provedba mjera za poticanje 
zapošljavanja  
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Poticanje obrazovanjaPoticanje obrazovanja

Profesionalno usmjeravanje (informiranje, 
savjetovanje, procjena psihofizičkih mogućnosti u 
svrhu obrazovanja, odnosno upućivanja na 
odgovarajući oblik profesionalne rehabilitacije),
Identifikacija obrazovnih potreba 
Financiranje / sufinanciranje obrazovanja
Grupno savjetovanje (radionice) : za samoprocjenu 
vlastitih mogućnosti i definiranje profesionalnih 
ciljeva te za unapreñenje kompetencija za aktivno 
traženje posla  
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Poticanje zapoPoticanje zapoššljavanjaljavanja

Profesionalno usmjeravanje
(informiranje, savjetovanje, procjena psihofizičkih 
mogućnosti u svrhu zapošljavanja)

Financiranje / sufinanciranje zapošljavanja
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Aktivnosti profesionalnog usmjeravanjaAktivnosti profesionalnog usmjeravanja

u sklopu pripreme za zapošljavanje do 30. rujna 2010. 
godine :

58 liječena ovisnika o drogama su bila uključena u 
aktivnosti profesionalnog usmjeravanja
za 42 liječena ovisnika je izvršena procjena radne 
sposobnosti
pruženo je 106 usluga profesionalnog informiranja
pruženo je 96 usluga individualnog savjetovanja
21 liječena ovisnika su bila uključena u radionice za 
stjecanje vještina aktivnog traženja posla
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UpuUpuććivanje u obrazovne aktivnostiivanje u obrazovne aktivnosti

Tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. rujna  2010. godine 
Zavod je sudjelovao u realizaciji obrazovnih programa putem:

mjera aktivne politike zapošljavanja
lokalnih partnerstva 

u obrazovne aktivnosti  su uključena 28 liječena ovisnika o 
drogama
zanimanja za koja su se kandidati osposobljavali su sljedeća:
kormilar, sobarica, kuhar, pomoćni kuhar, pomoćni pekar, 
cvjećar, voćar, pomoćni slastičar,  prodavač, keramičar, 
mrežni administrator, ECDL operater, CAD specijalist, grafički 
dizajner, web dizajner
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ZapoZapoššljavanjeljavanje

tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. rujna  
2010. godine zaposleno je 8 korisnika 
Programa resocijalizacije liječenih ovisnika

radna mjesta na kojima su se zaposlili su:
skladištar, njegovateljica, djelatnik u 
savjetovalištu, radnik na održavanju, čistač

u brodogradnji, cvjećar
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Mjere aktivne politike zapoMjere aktivne politike zapoššljavanjaljavanja

mjere aktivne politike sufinanciranja i financiranja 
obrazovanja i zapošljavanja iz Nacionalnog plana 
za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu
tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. rujna  2010. 
godine mjerama aktivne politike zapošljavanja 
obuhvaćeno je 8 liječenih ovisnika (1osoba je 
zaposlena uz potpore za zapošljavanje, 1 osoba je 
zaposlena u javnom radu i 6 osoba je uključeno u 
obrazovanje)
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Podru čna slu žba

Broj lije čenih ovisnika 
uklju čenih u aktivnosti 

profesionalnog 
usmjeravanja

Broj lije čenih 
ovisnika upu ćenih 
na procjenu radne 

sposobnosti

Broj lije čenih 
ovisnika uklju čenih 

u obrazovne 
programe

Broj ukupno 
zaposlenih 

lije čenih ovisnika

OSIJEK
4 0 3 2

POŽEGA
1 0 0 0

SL.BROD
5 5 0 0

VUKOVAR
0 0 0 0

UKUPNO RH: 58 42 28 8
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Aktivnost / Mjera Broj lije čenih ovisnika 
uklju čenih u 

aktivnosti procjene 
radne sposobnosti i 

provedbu   mjera 
aktivne politike 
zapošljavanja iz 

NPPZ-a

Utrošena financijska sredstva

Aktivnosti procjene radne 
sposobnosti 

42 11.760 kuna

Sufinanciranje zapošljavanja 
posebnih skupina 

nezaposlenih osoba 

1 29.415,30 kuna

Financiranje obrazovanja posebnih 
skupina prema potrebama 

tržišta rada 

6 90.000,00 kuna

Sufinanciranje zapošljavanja 
posebnih skupina u 

programima javnih radova

1 22.000,00 kuna

UKUPNO:  153.175,30 kuna
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