
 
 
Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada 

 
 
Na temelju članka 37. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih 

tijela, a u vezi članka 28. Poslovnika, Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s 
tržištem rada na 16. sjednici održanoj 01. prosinca 2014. godine razmatralo je Prijedlog Smjernica 
za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. 
do 2017. godine. 

 
 Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva doneseni su sljedeći  

 
ZAKLJUČCI 

 
1. Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada podržava sljedeće 

predložene izmjene koje će, na temelju prijedloga socijalnih partnera, biti učinjene u Prijedlogu 
Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 2015. do 2017.: 
a) socijalni partneri će se uključiti u proces praćenja provedbe Smjernica za razvoj i provedbu 

aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine,  
b) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava javno će objavljivati detaljna godišnja izvješća o 

troškovima i realizaciji mjera, prema metodologiji koja je dana u prilogu Smjernica za  razvoj i 
provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017,  

c) poboljšati će se kvaliteta praćenja mentorstva u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 
radnog odnosa kroz provjeru ostvarenih obrazovnih ishoda provedene mjere, 

d) prilikom javne nabave za ugovaranje usluga obrazovanja inzistirati će se na odabiru kvalitetne 
usluge, odnosno odabire se ekonomski najpovoljnija, a ne najjeftinija ponuda, 

e) socijalni partneri će biti uključeni u radnu skupinu za izradu kriterija za ugovaranje usluga 
obrazovanja kako bi se osigurala kvaliteta ugovorenih usluga, 

f) uslijed neravnomjernih dosadašnjih ulaganja u mjere aktivne politike zapošljavanja 
nezaposlenih sa različitim obrazovnih razinama povećat će se uključenje nezaposlenih u 
mjeru „Obrazovanje nezaposlenih“ na 15.000 uključenih godišnje u razdoblju 2015 do 2017, 
počevši od 2015. 

 
2. Socijalni partneri podržati će Prijedlog Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike 

zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, uz uvjet prihvaćanja 
prijedloga socijalnih partnera kako slijedi: 

 
a) da se u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta iz operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijal ESF-a uvede mjera potpore stručnoj praksi za srednje škole 
(posebno strukovne četverogodišnje) i visoko obrazovanje i to financiranjem i mjerenjem 
uspješnosti rada mentora kod poslodavaca, 

b) da se ujednači omjer korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja po svim obrazovnim 
razinama nezaposlenih i to na način da postotak uključenih u mjere u odnosu na ukupni 
postotak nezaposlenih u skupini osoba sa visokim obrazovanjem, srednjim obrazovanjem ili 
obrazovanjem ispod završene srednje škole bude ujednačen. 
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