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Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s mjerama zapošljavanja osoba
starijih od 50 godina - odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s mjerama zapošljavanja osoba starijih od 50 godina.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene su na one skupine nezaposlenih
osoba koje su zbog niza razloga u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a to su posebice
mlade osobe, dugotrajno nezaposlene, kao i osobe starije od 50 godina. Jedan od posebnih
ciljeva utvrđenih Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, je upravo povećanje stope
zaposlenosti starijih osoba (50+).
Kao ciljana skupina, osobe starije od 50 godina posebno su izdvojene u okviru
potpora za zapošljavanje te im je znatno olakšan pristup navedenoj mjeri u odnosu na ostale
skupine nezaposlenih osoba, s obzirom da nisu predviđeni nikakvi dodatni kriteriji kao što je
primjerice dužina prijave u evidenciju nezaposlenih osoba. Korištenjem potpore za osobu
stariju od 50 godina, poslodavci ostvaruju sufinanciranje od 50% troška bruto plaće za
razdoblje od 12 mjeseci. Isto tako, osobe starije od 50 godina izdvojene su kao ciljana skupina
u okviru potpora za usavršavanje, potpora za očuvanje radnih mjesta, javnim radovima te
obrazovanju nezaposlenih.
Uz mjere aktivne politike zapošljavanja, treba istaknuti i Program
zapošljavanja žena “Zaželi" ukupne vrijednosti 1 milijarde kuna, kojim se planira zaposliti
7.500 žena (uključujući i onih starijih od 50 godina) koje će raditi na poslovima potpore i
podrške, te brige za gotovo 30.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, uz dodatnu
mogućnost obrazovanja tijekom trajanja projekta. Naglasak je stavljen na teško dostupna
područja (ruralna područja i otoci) te ona područja u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa
dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskoga prosjeka.
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O mogućnostima unaprjeđenja mjera, pa tako i mjera za osobe starije od 50
godina, raspravlja se u okviru posebne Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne
politike zapošljavanja u koju su uključeni socijalni partneri, udruge civilnoga društva,
akademska zajednica, kao i predstavnici nadležnih ministarstava i Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje. Namjera je postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja dodatno unaprijediti
u skladu s potrebama nezaposlenih osoba i stanjem na tržištu rada.
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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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, 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.

Predsjednik

drjdan Jandroković
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Predmet: Zastupničko pitanje
predsjednika Vlade Republike Hrvatske

za

mr.

sc.

Andreja

Plenkovića,

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko
pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Je li Vlada RH predvidjela donošenje dodatnih mjera zapošljavanja
osoba starijih od 50 godina, kojih i kada se one očekuju?
Obrazloženje:
Tržište rada je vidljivo opterećeno dobnom diskriminacijom. Stopa rasta
nezaposlenosti daleko je veća kod radnika starijih od 50 godina, u usporedbi s
drugim dobnim skupinama. Osobe iz ove dobne skupina radnika nakon gubitka posla
redovito postaju dugotrajno nezaposlene te imaju izrazito male šanse za ponovno
uključivanje na tržište rada.
Prema podatcima Eurofondovog istraživanja o kvaliteti radnih uvjeta, kvaliteta
radnih uvjeta u Republici Hrvatskoj je znatno niža u odnosu na države zapadne
Europe, a posebice u pogledu položaja radnika starijih od 50 godina. Mjere
zapošljavanja u Republici Hrvatskoj usmjerene su ponajviše na zapošljavanje mladih,
čime se zanemaruje ova posebno osjetljiva skupina društva.
Slijedom navedenog, u interesu ostvarivanja prava nezaposlenih osoba starijih
od 50 godina, postavlja se navedeno pitanje.
zastupnik
Ostojić

