
 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo 

KLASA: 100-01/17-01/02 

URBROJ: 2125/1-03-17-03 

Gospić, 22. ožujka 2017. godine  

 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

-  o v d j e - 

 

PREDMET: Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju nezaposlenosti,  

  zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko- 

                       senjskoj županiji u 2016. godini i Mišljenje po Izvješću o stanju  

  nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike  

  zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini  

                       - dostavlja se  

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 19., 41. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik“ broj 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni 

tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Gospić 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  

Za izvršenje ovog Zaključka nije potrebno osigurati financijska sredstva. 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

 Člankom 41. Statuta Ličko-senjske županije utvrđeno je da upravna tijela u oblastima 

za koje su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom pripremaju 

prijedloge odnosno nacrte općih i drugih akata koje donosi Županijska skupština.  

 

Upravni odjel za gospodarstvo izradio je Prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike 

zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini te je izradio i Mišljenje o istom.  

 

 

                 P R O Č E L N I C A  

 

      Ana Rukavina – Stilinović, univ. spec. oec.,v.r.  

 

 

 

 



 

 
Ž U P A N  
KLASA:  100-01/17-01/02 
URBROJ: 2125/1-02-17-01 
Gospić, 4. travnja 2017. godine 
 

 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 

4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 

Utvrđujem prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o stanju 

nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju Mjera aktivne politike zapošljavanja u   

Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini te isto dostavljam Županijskoj skupštini na 

raspravu i donošenje. 

 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   

    Milan Kolić,v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upravni odjel za gospodarstvo 

KLASA: 100-01/17-01/02 

URBROJ: 2125/1-03-17-02 

Gospić, 22. ožujka 2017. godine 

 

 Na temelju članka 41. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 

13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), a 

u svezi s Izvješćem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Gospić o stanju 

nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-

senjskoj županiji u 2016. godini, Upravni odjel za gospodarstvo daje sljedeće  

 

M I Š L J E N J E 

Prema Izvješću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Gospić o stanju 

nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-

senjskoj županiji u 2016. godini (dalje: Izvješće), stopa nezaposlenosti prema 

administrativnim izvorima izračunata iz podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Područni ured Gospić (dalje: Zavod) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Ličko-

senjskoj županiji na dan 31.12.2016. godine iznosila je 19,6% i bila je za 2,4 postotna 

poena niža od stope nezaposlenosti ostvarene na području Županije na dan 31.12.2015. 

godine odnosno za 5,4 postotna poena veća od stope nezaposlenosti Republike Hrvatske na 

dan 31.12.2016. (koja je iznosila 14,2%). 

Prosječan mjesečni broj evidentiranih nezaposlenih osoba u Zavodu tijekom 

2016. godine iznosio je 3.148 osoba ili za 9,0% manje od mjesečnog prosjeka u 2015. 

godini, a krajem prosinca 2016. godine u evidenciji je bilo 3.262 nezaposlenih osoba što 

je za 12,9 % manje nego u isto vrijeme prethodne godine. Rezultat je to smanjenja broja 

novoprijavljenih osoba za 7,8% te povećanja izlazaka s evidencije Zavoda od 3,7% (radi 

zasnivanja radnog odnosa, zaposlenja temeljem drugih poslovnih aktivnosti ili brisanja zbog 

ostalih razloga osim zaposlenja).  

Godine 2016. bilo je prosječno mjesečno 469 korisnika novčane naknade što je za 

5,1% manje nego u 2015. godini. 

Podaci o potražnji za radnom snagom odnosno o broju prijavljenih slobodnih 

radnih mjesta pokazuju da se u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu broj 

prijavljenih slobodnih radnih mjesta povećao za 8,8% ili 224 radna mjesta.  
Broj korisnika Mjera za poticanje zapošljavanja u 2016. godini u odnosu na 2015. 

godinu povećan je za 2,7% ili za 12 osoba. Najveći broj nezaposlenih bio je uključen u mjeru 

Obrazovanje – 213 korisnika od čega 143 u stručno osposobljavanje za rad (za osobe bez 

radnog iskustva) i 70 u obrazovanje nezaposlenih za razna zanimanja, te u korištenje mjere 

Javni radovi – 146 korisnika. 

 

 Predlažemo Županijskoj skupštini primanje na znanje Izvješća o stanju 

nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u 

Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini. 

            

               P R O Č E L N I C A  

 

      Ana Rukavina-Stilinović, univ. spec. oec.,v.r.   

        



 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 100-01/17-01/02 

URBROJ: 2125/1-04-17-08 

Gospić, 3. travnja 2017. godine 

 

 

 

T A J N I Š T V O  

       -o v d j e -  
 

 

 PREDMET: Izvješće o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenja Mjera 

                   aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini,  

                     - mišljenje, daje se  

 

Iz Izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Gospić vidljivo je da na 

području Ličko-senjske županije najveći udio nezaposlenih čine mladi do 24 godina starosti. 

Naime, od ukupno 3.148 evidentiranih nezaposlenih osoba na dan 31. prosinca 2016. godine, 

najviše je osoba od 20-24 godine starosti i to 424 (13,5% ) te osoba od 25-29 godina starosti i 

to 410 (13,0%). 

 

U ukupnom broju nezaposlenih na području Ličko-senjske županije, prema razini 

obrazovanja, najviše je osoba sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 

godine i školom za VKV radnike i to 1.046 (32,1%), i osobe sa završenom srednjom školom 

za zanimanja u trajanju od 4 godine i to 835 (25,6%). U evidenciji je najmanje osoba sa 

završenom gimnazijom i to 120 (3,7%) te fakultetskim obrazovanjem 123 (3,8%). 

 

Razmatrajući strukturu učenika koji završe srednjoškolsko obrazovanje na području 

Ličko-senjske županije po pojedinoj školskoj godini, vidljivo je da: 

 

 29,44% učenika završava obrazovanje u trogodišnjim zanimanjima (u šk. god. 

2015./2016. ukupno 131 učenik završio je obrazovanje u trogodišnjim 

zanimanjima.), 

 70,56% učenika završava obrazovanje u četverogodišnjim zanimanjima (u šk. 

god. 2015./2016. ukupno 314 učenika završilo je obrazovanje u 

četverogodišnjim zanimanjima). 

Održiva mogućnost zapošljavanja potiče se kroz koncepte cjeloživotnog obrazovanja i 

cjeloživotnog učenja, koji poboljšavaju kvalitetu, pristupačnost obrazovanja te olakšavaju 

interaktivni, kreativni, prilagodljivi i individualizirani proces učenja upotrebom 

informacijsko-komunikacijskih (ICT) i drugih novih tehnologija. Stoga je važna uloga 

srednjih škola naše Županije koje se već niz godina uključuju u Tjedan cjeloživotnog učenja 

koju organizira Agencija za strukovno obrazovanje, na koji način se šalje poruka o važnosti 

učenja i obrazovanja, a posebno obrazovanja odraslih.  

 

Vrlo je važno uključivanje i priprema projektnih prijedloga strukovnih škola na natječaje 

iz europskih fondova, kroz promišljanje o modernizaciji školskih kurikuluma u skladu s 

potrebama tržišta rada. Tu je u prvom redu Europski socijalni fond (ESF) koji je jedan od 

glavnih instrumenata Europske unije, među ostalim, usmjeren i na provedbu mjera za 



poticanje neaktivnih osoba na ulazak u tržište rada promičući načelo partnerstva, a osobito 

kroz reformu sustava obrazovanja kako bi se povećala zapošljivost sudionika tržišta rada, 

relevantnost i kvaliteta inicijalnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i visokog 

obrazovanja te kontinuirano unapređenje kompetencija zaposlenika s ciljem stvaranja 

inovativnih ekonomija utemeljenih na znanju. Ciljne skupine prema kojima su mjere 

usmjerene su: učenici i zaposlenici u strukovnom obrazovanju, ravnatelji, nastavnici 

strukovnih predmeta, nastavnici stručno-teorijskih sadržaja, nastavnici praktične nastave i 

vježbi, strukovni učitelji i suradnici u nastavi uz socijalne partnere na 

nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini. 

 

Problematika strukovnog obrazovanja prepoznata je na nacionalnoj razini te da se teži 

unapređenju tog cijelog sustava u svrhu obrazovanja kadrova potrebnih suvremenom tržištu 

rada. Stoga, za uspješnu transformaciju sustava srednjoškolskog strukovnog obrazovanja od 

presudne je važnosti i sposobnost svake djelatnosti da pravovremeno i kvalitetno artikulira 

svoje sadašnje i buduće kadrovske potrebe, pri čemu veliku ulogu imaju sektorska vijeća. 

 

Uvažavajući prethodno navedeno, a uz prepoznavanje potreba na tržištu rada, potrebno je 

uložiti dodatne napore kako bi strukovne škole naše Županije uz potporu relevantnih dionika 

na lokalnoj razini, značajnije prišle stvaranju strukovnog obrazovanja kojim bi se osiguralo 

stjecanje znanja, kompetencija i vještina potrebnih na tržištu rada. Tu je također potrebno 

uvažavati Preporuke za obrazovnu i upisnu politiku i politiku stipendiranja na području 

Ličko-senjske županije koje za svaku godinu izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Područna služba Gospić. 

 

Srednjoškolsko obrazovanje koje ima ključnu ulogu u obrazovanju, budući da mlade 

priprema ili za ulazak na tržište rada ili za nastavak školovanja, posebno pogađa nedostatak 

objedinjujuće pravne regulative na nacionalnog razini. Zbog toga se to razdoblje školovanja u 

sve većem broju zemalja u cijelosti ili dijelom uređuje kao dio obveznog obrazovanja, a 

navedene promjene predstoje i Republici Hrvatskoj.  

 

 S poštovanjem,  

 

    PO OVLAŠTENJU PROČELNICA 

 

                                                                                    Dubravka Rukavina, mag act. soc., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

KLASA: 100-01/17-01/02 

URBROJ: 2125/1-01-17- 

Gospić, __________2017. godine 

 

 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 

11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 

tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na _______ sjednici održanoj 

___________ 2017. godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

 

I. 

 

 Prima se na znanje Izvješće o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera 

aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini, koje je izradio 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Gospić. 

 

 

 

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

 

    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  

 

           mr. Darko Milinović, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


