
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 2. 

veljače 2017. godine donijela  

 

 

O D L U K U  

 

o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti 

zapošljavanje i rad učenika i studenata 

 

 

I. 

 

  Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona 

kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

II. 

 

  Članovi Radne skupine su:  

 

 -  predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja – voditelj Radne skupine 

 -  predstavnik Ministarstva financija  

 -  predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 

 -  predstavnik učenika 

 -  predstavnik studenata 

 -  predstavnik studentskih centara. 

 

    Čelnici tijela državne uprave iz stavka 1. ove točke, imenovat će članove 

Radne skupine na razini državnog dužnosnika, predstavnika učenika imenovat će se na 

prijedlog Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske, predstavnika studenata imenovat 

će se na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora, predstavnika studentskih centara imenovat će 

se na prijedlog Zajednice studentskih centara, u roku od 8 dana od dana donošenja ove 

Odluke, te će akte o imenovanju dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.  

 

  U radu Radne skupine mogu po potrebi sudjelovati i druge osobe na poziv 

voditelja Radne skupine. 

 

III. 

 

  Zadaća Radne skupine je izraditi nacrt prijedloga zakona kojim će se na 

sustavan i cjelovit način urediti sva pitanja vezana uz zapošljavanje i rad učenika i studenata. 

 

  Rok za izradu nacrta prijedloga zakona iz stavka 1. ove točke je 30. lipnja 

2017. godine. 
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IV.  

 

  Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavlja Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja.  

 

V. 

 

  Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja da o ovoj Odluci na 

odgovarajući način izvijesti članove Radne skupine iz točke II. ove Odluke. 

 

VI. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

Klasa:    

Urbroj:   

 

Zagreb,   

 

 

                 PREDSJEDNIK 

 

 

              mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Učenici i studenti, mogu povremeno raditi ako redovno pohađaju srednju školu ili su redoviti 

studenti. U tom slučaju mogu raditi posredstvom ovlaštenih posrednika. S njima se ne sklapa 

uobičajeni ugovor o radu, već ugovor o djelu koji se za učenike naziva ugovor o povremenom 

radu redovitog učenika, a za studente ugovor o djelu redovitog studenta. Kod studenata 

propisi ne ograničavaju opseg rada, odnosno oni mogu raditi tijekom cijele godine, a kod 

učenika je rad dopušten tijekom ljetnih, proljetnih i zimskih praznika. Upravo je povremenost 

rada karakteristika koje uvelike obilježava rad učenika i studenata i razlikuje ih od 

uobičajenih radnika, pa i u tretmanu njihovih zarada. Učenici i studenti ovlaštenim 

posrednicima prije sklapanja ugovora moraju dostaviti potvrdu o redovitom studiranju ili 

pohađanju srednje škole. Kako se studenti zapošljavaju na temelju odredbi Pravilnika o 

posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, br. 16/96, 37/06, 59/07, 

30/08) koji je na snazi jod 1996. godine, a učenici na temelju Pravilnika u vezi sa 

zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Narodne novine, br. 96/02 i 159/04 

uočena je potreba cjelovitog uređenja ove problematike kroz jedinstveni zakon. 

 

Stoga se predlaže osnivanje Radne skupine koja treba izraditi nacrt prijedloga zakona kojim 

će se na sustavan i cjelovit način urediti sva pitanja vezana za zapošljavanje i rad učenika i 

studenata. 

 

Naime, sukladno Pravilniku o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata takvo 

posredovanje obavljaju pravne osobe čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard 

sustava visoke naobrazbe koji su poimence navedeni u predmetnom Pravilniku. To su: 

 

1. Studentski centar, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 

2. Studentski centar Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 

3. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Split 

4. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 

5. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin 

6. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Šibenik 

7. Studentski centar Sveučilišta u Zadru, Zadar 

8. Studentski centar Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik 

9. Studentski centar u Karlovcu Veleučilište u Karlovcu, Karlovac 

10. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod 

11. Studentski centar u Sisku Sveučilišta u Zagrebu, Sisak 

12. Studentski centar u Požegi Veleučilišta u Požegi, Požega. 

 

Redoviti učenici srednjih škola mogu povremeno raditi na poslovima koji imaju sva ili 

pretežita obilježja radnog odnosa, ali bez zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o 

radu, samo uz posredovanje srednjoškolskih ustanova koje imaju dozvolu ministarstva 

nadležnog za rad. U povremenom radu bez zasnivanja radnog odnosa mogu posredovati i 

domovi socijalne skrbi (koji obavljaju i djelatnost srednjeg školstva kod povremenog rada 

korisnika koji su kod njih na školovanju kao i korisnika koji nemaju radnu sposobnost (a 

smješteni su u dom socijalne skrbi za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem), te domovi 

socijalne skrbi u kojima su smješteni ili borave korisnici koji nemaju radnu sposobnost (u 

okviru psihosocijalne rehabilitacije korisnika, te pri uključivanju radno sposobnih korisnika u 

obavljanju povremenih poslova) za vrijeme njihovog boravka ili smještaja u domu socijalne 

skrbi. 
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U praksi se tijekom dugotrajne primjene ranije navedenih propisa uočio određeni broj 

područja koja bi trebalo jasnije definirati, a uočeno je da određena pitanja opće nisu uređena 

te postoji i niz pravnih praznina vezanih za ovo pitanje. 

 

Predlaže se da u radu Radne skupine sudjeluju  predstavnik Ministarstva znanosti i 

obrazovanja - voditelj Radne skupine, predstavnik Ministarstva financija, predstavnik 

Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, predstavnik učenika, predstavnik studenata, 

predstavnik studentskih centara i 

predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca. 

 

Rok za izradu nacrta prijedloga zakona je do 30. lipnja 2017.   

 

Slijedom navedenog, predlaže se da Vlada Republike Hrvatske donese predmetnu Odluku.  


