
PRIJEDLOG  

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______ 

godine donijela  

 

 

 

O D L U K U   

 

O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA 

 I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA 

 

 

I. 

 

U Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama 

(Narodne novine, br. 70/16 i 50/17), iza točke VI. dodaje se točka VI.a koja glasi:  

 

 

"VI.a 

 

Ova Odluka ne odnosi se na: 

 

-  zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora zdravstva, 

obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, a čiji broj utvrđuje nadležno tijelo posebnom odlukom 

uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.". 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.  

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb,  

 

                                                                                                PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                   mr. sc. Andrej Plenković 
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Obrazloženje 

 

Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama 

(Narodne novine, broj 70/16 i 50/17) zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i 

namještenika u javnim službama. Točkom VI. Odluke navedeni su slučajevi u kojima se ne 

primjenjuje predmetna Odluka. 

 

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, 

ugovor o radu može se zaključiti sa pripravnikom koji se osposobljava za samostalni rad u 

zanimanju za koje se školovao. 

 

Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje od 2018. do 2020. godine koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 

održanoj 28. prosinca 2017. godine definirani su opći i posebni ciljevi aktivne politike 

zapošljavanja u spomenutom razdoblju.  

 

Jedan od ciljeva je povećanje stope zaposlenosti određenih ciljanih skupina, pa tako i osoba 

bez radnog iskustva. Kao mjera kojom će se navedeno postići izdvaja se potpora za prvo 

zapošljavanje, odnosno pripravništvo, a koja se počevši s 2018. godinom može dodijeliti, 

osim poslodavcima iz realnog sektora, i javnim službama iz sektora zdravstva, obrazovanja, 

kulture i socijalne skrbi. Za provedbu potpore za prvo zapošljavanje, odnosno pripravništva, 

osigurano je 829.388.390,61 kn iz Državnog proračuna te 385.570.157,63 kn iz sredstava EU 

fondova u razdoblju od 2018. do 2020. godine te je planirano u istom razdoblju obuhvatiti 

ukupno 30.430 osoba. Procjenjuje se da će 10% od ukupnog broja osoba uključenih u 

pripravništvo biti primljeno u javne službe, odnosno 920 osoba u 2018. godini, 1.023 osobe u 

2019. godini i 1.100 osoba u 2020. godini. Sukladno navedenoj procjeni, u 2018. godini 

osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 36.716.262,93 kn (25.064.264,34 iz Državnog 

proračuna te 11.651.998,59 kn iz EU sredstava), u 2019. godini u ukupnom iznosu od 

40.848.639,20 kn (27.885.220,59 kn iz Državnog proračuna te 12.963.418,61 kn iz EU 

sredstava) i u 2020. godini u ukupnom iznosu od 43.930.952,70 kn (29.989.354,13 kn iz 

Državnog proračuna te 13.941.598,57 kn iz EU sredstava). Predviđeno trajanje potpore za 

prvo zapošljavanje, odnosno pripravništva je 12 mjeseci. Kao dodatan jamac osiguranja 

financijskih sredstava predviđen je mehanizam prethodne suglasnosti Ministarstva financija 

na odluku o broju pripravnika u navedenim sektorima. 

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koje je uvedeno kao mjera u 

sklopu Programa gospodarskog oporavka Republike Hrvatske 2010. godine, s vremenom je 

postala mjera s uvjerljivo najvećim brojem korisnika te gotovo jedini institut ulaska mladih 

osoba bez radnog iskustva na tržište rada. No s obzirom na činjenicu da nije riječ o stalnom 

radnom odnosu za koji osobe primaju plaću, takva mjera ne pruža adekvatnu i dugoročnu 

integraciju osoba bez radnog iskustva na tržište rada, stoga je cilj jačanje pripravništva, koje 

najčešće nakon probnog roka rezultira i zapošljavanjem na neodređeno vrijeme.  

 

Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 

2018. godini, a koje je na temelju gore spomenutih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne 

politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj usvojilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, propisani su kriteriji za provedbu mjere pripravništva u privatnom i javnom 

sektoru u 2018. godini.  
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Na dan 31.01.2018. godine u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje bilo je prijavljeno 3.697 osoba u reguliranim profesijama iz djelatnosti 

zdravstva, 3.731 osoba iz djelatnosti obrazovanja te 2.089 osoba iz djelatnosti socijalne skrbi. 

Također, u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je prijavljeno 206 osoba u 

reguliranim profesijama iz područja kulture (poglavito diplomiranih knjižničara i kustosa), što 

nije zanemariva brojka s obzirom na specifičnost ovih zvanja. Za razliku od drugih zvanja iz 

područja reguliranih profesija ova zvanja nisu tražena niti zapošljiva na otvorenom tržištu te 

su isključivo vezana uz ustanove u kulturi odnosno javne službe, pa samim time su i osobe u 

dugotrajnoj nezaposlenosti. 

 

Kako se radi o reguliranim djelatnostima u kojima se ne može započeti sa samostalnim radom 

bez licence ili stručnog ispita, nužno je u istima omogućiti provedbu mjere pripravništva, 

odnosno zapošljavanje osoba bez radnog iskustva na sistematizirana radna mjesta i njihovu 

kvalitetnu integraciju na tržište rada uz ugovor o radu, što je u skladu s prethodno navedenim 

ciljevima aktivne politike zapošljavanja, vodeći pritom računa o osiguranim sredstvima i 

dostupnim izvorima financiranja. 

 

Osim toga, omogućavanje provedbe pripravništva u navedenim djelatnostima važno je i s 

obzirom na činjenicu da se radi o djelatnostima koje su u neposrednoj službi svih građana te 

da o stručnosti i kapacitetima zaposlenog kadra ovisi razina usluge korisnicima.  

 

Slijedom navedenog, predlaže se da Vlada Republike Hrvatske usvoji dopunu Odluke o 

zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama kojom će se izuzeti 

od zabrane zapošljavanja slučajevi zapošljavanja pripravnika u javnim službama u 

reguliranim djelatnostima iz sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, a čiji 

broj utvrđuje nadležno tijelo posebnom odlukom uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

financija. 

 


