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Predmet: Zastupničko pitanje Peđe Grbina, u vezi s potporama za zapošljavanje 

 – odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Peđa Grbin, postavio je, sukladno s člankom 

140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), zastupničko 

pitanje u vezi s potporama za zapošljavanje. 

   

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje koje dodjeljuje Hrvatski zavod za 

zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) jesu državne potpore sukladno Zakonu o državnim 

potporama (Narodne novine, br. 47/14 i 69/17).  

 

Stoga se, prije početka provedbe u pojedinoj godini, Program potpora za 

zapošljavanje i usavršavanje (u daljnjem tekstu: Program) obvezno dostavlja Ministarstvu 

financija na mišljenje o usklađenosti sa člancima 32. i 33. Uredbe Komisije (EU) br. 

651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s 

unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe Komisije (EU) br. 

2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. 

 

Kako je Program donesen na temelju Smjernica za razvoj i provedbu aktivne 

politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine koje je 

Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine, isti je 

potom upućen na mišljenje Ministarstvu financija. 

 

Ministarstvo financija dalo je pozitivno mišljenje na Program dopisom klase: 

421-01/18-01/01, urbroja: 513-06-02-18-14 od 07. veljače 2018. godine te je Zavod započeo s 

provedbom potpora za zapošljavanje i usavršavanje. Također, Program će se primjenjivati do 

2020. godine. 
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Vlada Republike Hrvatske napominje da su sredstava za provedbu potpora za 

zapošljavanje i usavršavanje za 2018. godinu u iznosu od 365.145.540,80 kuna osigurana na 

poziciji Zavoda, dijelom iz državnog proračuna, a dijelom iz sredstava Europske unije.  

  

 Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava. 

 

 

 

 

                 PREDSJEDNIK 

 

 

           mr. sc. Andrej Plenković 
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C
Zagreb, 31. siječnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Peđe Grbina, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

REDSJEDNIK

'orđan Jandroković
iH
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Peđa Grbin 
Zastupnik u 
Hrvatskom saboru

Predsjedniku 
Hrvatskog sabora

zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike HrvatskePredmet:

Poštovani g. predsjedniče,

kao zastupnik u Hrvatskom saboru, molim Vas da temeljem čl. 131. i 140. Poslovnika 
Hrvatskog sabora, uputite ovo pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, g. Andreju 
Plenkoviću:

„Poštovani g. predsjedniče,

na mrežnim stranicama „Od mjere do karijere". Ministarstva rada i mirovinskog 
sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ('http://miere.hr/miere/DotDorc-za-zaDOsliavanie/) 
oglašen je niz mjera potpora za zapošljavanje.

Međutim, poslodavci koji su se javili s interesom za ostvarivanje potpora putem tih 
mjera su (s datumom 30. siječnja 2018. godine) dobili odgovor „da ministarstvo financija nije 
odobrilo sredstva i dok ne odobri sredstva da oni ne mogu aktivirati mjere"\

Moje pitanje je jesu li sredstva za navedene mjere osigurana te kada će poslodavcima 
biti omogućen pristup mjerama poticanja zapošljavanja?"

S poštovanjem.

u Zagrebu, dana 31. siječnja 2018. godine
Peđa Grbin


