
           
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Gospodarsko-socijalno vijeće 
KLASA: 022-04/19-01/02 
URBROJ: 2140/1-05-19-1 
Krapina,  15. listopada 2019. 
 

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-
zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/15), sazivam 10. 
sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-zagorskoj županiji za dan 
 

 23. listopada 2019. godine (srijeda) s početkom u 9:00 sati. 
 
  

Sjednica će se održati u zgradi Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 
ulica 1, dvorana za sastanke. 
 Za sjednicu predlažem sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 
1) Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 27. ožujka 2019. 

godine,  
2) Izvješće HZZ Područnog ureda Krapina - Kretanja na tržištu rada u Krapinsko-zagorskoj 

županiji u razdoblju I.-IX. 2019. godine, 
3) Analiza gospodarskih kretanja u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
4) Mjere poticanja usuglašavanja obrazovnog sustava s potrebama poslodavaca, rezultati 

upisa u srednje škole, 
5) Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – predstavljanje aktivnosti i 

usluga, 
6) Pitanja i prijedlozi. 
 

 
 
Molim članice/članove Gospodarsko-socijalnog vijeća za potvrdu dolaska na sjednicu na broj 
telefona 329-251/252. 
 
 
                                                                                                           PREDSJEDNIK 
                                                                                                     Anđelko Ferek Jambrek                          
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O tom obavijest:                                                                                                  
 Župan Željko Kolar, 
 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, 

Služba za socijalno partnerstvo 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, 

 Hrvatska udruga poslodavaca, 
Zagreb, Radnička cesta 52/1 kat, 

 Hrvatska udruga poslodavaca, 
Regionalni ured Varaždin, 
n/p direktorice Sanje Ostroški, 
Zagrebačka cesta 89, Varaždin (sanja.ostroski@hup.hr)   
 

 
                    
DOSTAVITI: 
1. Anđelko Ferek-Jambrek (aferek@kzz.hr ), predsjednik, 
2. Nina Gradiški Zrinski (nina.gradiski.zrinski@gmail.com), dopredsjednica, 

obavijest-Dinko Prpić (dinko.prpic@skole.hr 
3. Ivana Kolar (ivana.kolar@terme-tuhelj.hr), dopredsjednica, 
4. Darko Šalković (darko.salkovic@vetropack.hr),  

obavijest - Leo Jakušić (ured.krapina@sssh.hr), 
5. Ivan Topolovec ( ivan.topolovec@posta.hr), 
6. Jasna Petek (jasna.petek@kzz.hr),  
7. Sanja Mihovilić (sanja.mihovilic@kzz.hr), 
8. Josip Pelin (josip.pelin@kotka.hr), 
9. Damir Gorup (damir.gorup@vetropack.hr),  

 
10. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, F. Galovića, Krapina, 

n/p direktorice Martine Jantol Županić, martina@poduzetnickicentar-kzz.hr, 
11. HZZ Područni ured Krapina, K.Š.Đalskog 4, 

n/p  predstojnika Gorana Vukmanića, goran.vukmanic@hzz.hr, 
12. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije 

n/p predsjednika Davora Pleška, 
Krapina, Magistratska ulica 2, ok.krapina@hok.hr, 

13. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina 
n/p predsjednika Josipa Grileca, Krapina, Trg Lj. Gaja 5, 
hgkkr@hgk.hr, 

 
14. Damir Galoić, damir.galoic@kzz.hr,  
15. Karlo Frljužec, karlo.frljuzec@kzz.hr,  
16. Pismohrana. 
 
 



Klasa: 022-04/19-01/01 
Urbroj: 2140/1-02-19-8 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 9. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća Krapinsko – zagorske županije 
(održane zajedno sa Savjetodavnim vijećem pri HZZ Područni ured Krapina),  održane dana 27. 
ožujka 2019.  godine s početkom u 9:00 sati u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske 
županije u Krapini, Magistratska 1. 
 

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice: Darko Šalković (zamjenik Lea 
Jakušića), Josip Pelin, dopredsjednik, Jasna Petek, dopredsjednica, Sanja Mihovilić, Anđelko 
Ferek-Jambrek, Damir Gorup, Miljenka Mužar Sertić, Nina Gradiški Zrinski, Ivan Topolovec, 
Ivana Kolar i Sanja Mihovilić.  
 

Uz članove GSV-a sjednici su prisustvovali:  Mirjana Jurman - rukovoditeljica tržišta 
rada HZZ-a, Anita Tušek - rukovoditeljica Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja HZZ-a, 
Područne službe Krapina, Ksenija Mlakar – predstavnica nezaposlenih, Dragutin Ulama - 
predstavnik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, Lidija Peček – predstavnica 
Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Ljiljana Malogorski, pročelnica 
Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i Almica Horvat, službenica Upravnog odjela 
za poslove Županijske skupštine. 
 

Darko Šalković, predsjednik GSV-a pozdravio je sve prisutne te je konstatirao da 
sjednici prisustvuje natpolovična većina članova svakog socijalnog partnera u Gospodarsko – 
socijalnom vijeću: Županije 4/4, sindikata 3/4 i poslodavaca 3/4 i  da  isto može donositi 
pravovaljane akte.  

Josip Pelin, predsjednik Savjetodavnog vijeća, u ime Savjetodavnog vijeća, pozdravio je 
sve prisutne i konstatirao da sjednica ima kvorum te predložio da zajedničku sjednicu GSV-a i 
Savjetodavnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina vodi 
predsjednik GSV-a Darko Šalković.  

Na prijedlog Darka Šalkovića, predsjednika GSV-a  jednoglasno je utvrđen slijedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 
1) Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 22. studenog 

2017., 
2) Izvješće HZZ Područnog ureda Krapina - Kretanja na tržištu rada u Krapinsko-zagorskoj 

županiji u razdoblju I.-XII.2018., 
3) Prijedlog programa potpore male vrijednosti za samozapošljavanje (program Krapinsko-

zagorske županije), 
4) Prijedlog programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2019. godinu, 
5) Imenovanje predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća, 
6) Imenovanje potpredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća, 
7) Pitanja i prijedlozi. 

Usvojivši predloženi dnevni red, Gospodarsko-socijalno vijeće razmatralo je isti kako slijedi: 
 
 
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 

22. studenog 2017. godine 
 
Budući nije bilo primjedbi na zapisnik s 8. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća, na prijedlog 
predsjednika Vijeća Darka Šalkovića jednoglasno je donijet  

 
ZAKLJUČAK kojim se usvaja zapisnik s 8. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 
22.studenog 2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Na prijedlog predsjednika Savjetodavnog vijeća Josipa Pelina jednoglasno je prihvaćen i 
zapisnik s prošle sjednice Savjetodavnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog 
ureda Krapina. 
 
TOČKA 2. Izvješće HZZ Područnog ureda Krapina - Kretanja na tržištu rada u 

Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju I.-XII.2018. 
 
Kretanje na tržištu rada u Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju I. – XII.2018. godine  
prezentirala je rukovoditeljica Odjela tržišta rada Mirjana Jurman. Uz prezentaciju koja se 
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio naglasila je između ostalog sljedeće: 
 od 2014. godine raste broj zaposlenih i pada stopa nezaposlenosti (na nivou RH stopa 

nezaposlenosti iznosi 9,2% dok u Županiji iznosi 7%), 
 na dan 31.12.2018. g. u Krapinsko-zagorskoj županiji evidentirano je 2.463 nezaposlenih 

osoba, što je za 28,2 % osoba manje u odnosu na 31.12.2017., 
 u odnosu na prethodne godine smanjuje se udio mladih osoba, a povećava udio starijih 

nezaposlenih osoba, 
 i dalje najviše nezaposlenih dolazi u evidenciju iz radnog odnosa, 
 povećava se broj izlazaka iz evidencije zbog zapošljavanja, a smanjuje radi nepoštivanja 

zakonskih odredbi,  
 najčešći razlozi brisanja zbog nepridržavanja zakonskih odredbi bili su jer nezaposlene 

osobe ne traže aktivno posao-neizvršavanje individualne konzultacije i neodazivanje na 
individualno savjetovanje, 

 i dalje se na području ispostava zapošljava najviše radnika (oko ½ zaposlenih), blago raste 
udio zaposlenih u inozemstvu (iz evidencije HZZ), 

 zapošljavanje na sezonskim poslovima u KZŽ čini mali dio ukupnoga zapošljavanja iz 
evidencije Zavoda (oko 4,5%) za razliku od nacionalne razine gdje je taj udio preko 20%, 

 tijekom 2018. smanjen je broj traženih radnika za 1,8% u odnosu na isto razdoblje 2017. 
godine, 

 broj ukupnih korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. veći je za 12,9% od 
broja sudionika u 2017. a broj novouključenih korisnika tijekom godine povećan je 27,7% 
u odnosu na broj novouključenih u 2017., 

 tijekom godina smanjuje se broj novouključenih korisnika najviše kod SOR i javnih radova 
a raste broj novouključenih korisnika kod potpora za samozapošljavanje i obrazovanja 
nezaposlenih. 
 

Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. 
godini prezentirala je Anita Tušek, rukovoditeljica Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja. 
Uz prezentacija koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio, naglasila je između ostalog 
sljedeće: 
 aktivna politika zapošljavanja u 2019. godini uključuje: potpore za zapošljavanje, potpore 

za usavršavanje, potpore za samozapošljavanje, obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanje 
na radnom mjestu, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javni 
rad, potpore za očuvanje radnih mjesta i podršku stalnim sezoncima, 

 novim pristupom u definiranju mjera aktivne politike zapošljavanja omogućuje se njihovo 
kombiniranje, posebno mjera obrazovanja, a sve s ciljem bolje zapošljivosti, 

 mjerama se potiče aktivacije i obrazovanja mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba te 
ciljanim obrazovanjem postiže bolju zapošljivost. 

 
Mirjana Jurman također je upoznala nazočne s aktivnostima HZZ PU Krapina koje se odnose 
na Dane turizma koji se organiziraju tradicionalno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava 
i Ministarstvom turizma 25. siječnja, prezentacije zanimanja u osnovnim školama (učenicima 
8. razreda organizirat će se posjet određenim poslodavcima koji su iskazali interes na dane 
otvorenih vrata), dvomjesečne aktivacijske programe za dugotrajno nezaposlene osobe, dan 
profesionalnog usmjeravanja u organizaciji partnera projekta Enter i obrazovanja 
(prekvalifikacije i osposobljavanja).  
 
Po završetku prezentacija, predsjednik GSV-a Darko Šalković otvorio je raspravu. 
Na upit Josipa Pelina o rezultatima potpora za samozapošljavanje, Anita Tušek odgovorila je 
kako Zavod nema obavezu praćenja korisnika mjera po isteku roka trajanja mjere od 12 
mjeseci tako da nema informaciju o krajnjim rezultatima mjere, te iznosi kako bi bilo dobro 
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izraditi analizu dodijeljenih potpora u smislu koliko je korisnika mjera opstalo nakon isteka od 
12 mjeseci. 
Dragutin Ulama, predstavnik Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije iznosi kako je 
na sajmu u Njemačkoj uočeno kako se puno polaže na tehnički odgoj djece u osnovnom 
školama i vrši se određena selekcija djece koja kasnije lakše odabiru proizvodna zanimanja, 
odnosno potiče se praktični rad kod djece. Postavlja pitanje da li može Županija utjecati da se 
u 7. i 8. razredima osnovne škole uvede tehnički odgoj ili da se pokrene inicijativa prema 
resornom ministarstvu, obzirom na zastupljenost prerađivačke industrije. 
Zamjenica Petek odgovorila je kako županije nemaju utjecaja na obrazovne kurikulume. Iznosi 
kako je novim Zakonom o osnovnom i srednješkolskom obrazovanju predviđena mogućnost 
pokretanja inicijativa o određenim prijedlozima kurikuluma od strane škola prema 
Ministarstvu. Kao brži postupak, zamjenica Petek istaknula je mogućnost osmišljavanja 
izvannastavne aktivnosti iz tehničkog odgoja gdje bi učenici koji imaju sklonosti imali priliku 
dodatno usavršavati svoje vještine i sklonosti (razmotriti na stručnom aktivu učiteljica i učitelja 
tehničke kulture). 
Damir Gorup informirao je prisutne kako je prošle godine bio član tima na izvedbi kurikuluma 
za školovanje za staklare i veliki naglasak je dan na stručno osposobljavanje, praksu i tehnička 
znanja.  Smatra da se puno radi u tom smislu ali nije siguran kada će to zaživjeti.  
Darko Šalković pohvalio je aktivnost prezentacija deficitarnih zanimanja po osnovnim školama 
kao i dane otvorenih vrata po školama. 
Vezano za prezentacije deficitarnih zanimanja po školama, zamjenica Petek ističe kako se 
unatrag 3-4 godine intenzivno djeci i roditeljima predstavljaju filmovi o deficitarnim 
zanimanima na način da ih se upoznaje sa ambijentom i okolinom u kojima rade određene 
struke a sve u cilju uklanjanja predrasuda s tih zanimanja. Smatra da je ovakav sveobuhvatan 
pristup u promociji deficitarnih zanimanja urodio plodom jer je ove godine manji broj djece 
upisan na gimnazijske programe.  Ističe kako će se u sklopu projekta Entar organizirati posjete 
poslodavcima na dane otvorenih vrata. U nastavku zamjenica Petek najavila je izradu nove 
mreže osnovnih i srednjih škola što znači da će se u novoj mreži predviđati nove kvote i 
programi, što je ujedno i prilika da se pripremi revizija postojećih srednjoškolskih programa u 
našoj Županiji.    
Dragutin Ulama, predstavnik Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije iznosi kako je 
uz pogranično područje uz odljev radne snage, uočen i odljev učenika koji je zapravo 
nepovratan.  
Zamjenica Petek iznosi kako ima saznanja da djeca koja žive u podgraničnom području upisuju 
srednjoškolske programe u Sloveniji koje Županija nema, kao što su optičari, staklopuhači i dr. 
Damir Gorup predlaže da se razmotri pravna regulativa koja onemogućava djeci iz susjedih 
država da se upisuju u škole u Hrvatskoj jer nemaju OIB, jer bi sva djeca trebala imati iste 
uvjete.  
Zamjenica Petek iznosi kako inicijative možemo pokretnuti ali pravna regulativa u nadležnosti 
je ministarstva.  
U nastavku zamjenica Petek istaknula je kako se učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola 
najavljuju deficitarna zanimanja koja će Županija stipendirati u sljedećoj školskoj godini i to su 
autolimar/ka, autolakirer/ka, zidar/ka, instalater/ka grijanja i klimatizacije, 
vodoinstalater/ka, strojobravar/ka, keramičar/ka, stolar/ka, konobar/ica i kuhar/ica .  
 
TOČKA  3. Prijedlog programa potpore male vrijednosti za samozapošljavanje  

(program Krapinsko – zagorske županije). 
 
Predsjednik Vijeća Darko Šalković zamolio je pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo, 
poljoprivredu, promet,  komunalnu infrastrukturu Sanju Mihovilić za uvod. 
O Prijedlogu programa, Sanja Mihovilić ukratko je istaknula sljedeće: 
 s ciljem da se potakne rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva na području Krapinsko- 

zagorske županije, Krapinsko-zagorska županija pokrenula je postupak donošenja 
Programa potpora male vrijednosti za samozapošljavanje, 

 dodjela potpora kroz Program namijenjena je nezaposlenim osobama s područja Krapinsko- 
zagorske županije koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla pod 
uvjetom da imaju prebivalište na području Krapinsko- zagorske županije te da budući 
obrt/trgovačko društvo ima registrirano sjedište na području Krapinsko- zagorske županije. 

 programom su predviđeni troškovi koji će biti prihvatljivi za dodjelu potpore i to od 
trenutka registracije poslovnog subjekta te za najviše 12 mjeseci poslovanja računajući od 
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trenutka registracije poslovnog subjekta (najviši iznos potpore koji se može dodijeliti 
korisniku je 70.000,00 kuna) 

 davatelj potpore je Krapinsko-zagorska županija iz sredstava osiguranih projektom ENTER 
financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski 
potencijali, 

 javni poziv raspisat će se u mjesecu travnju i biti će otvoren do iskorištenja sredstava, a 
najkasnije do 01. kolovoza 2020. godine.  

 potpora se ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 
Otvorena je rasprava. 
Nakon rasprave, na prijedlog predsjednika Vijeća Darka Šalkovića članovi i članice GSV-a 
jednoglasno su donijeli  
 
ZAKLJUČAK kojim Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije podržava 
Prijedlog programa potpore male vrijednosti za samozapošljavanje. 
 

 
TOČKA  4. Prijedlog programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2019. godinu 
 
Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Darko Šalković iznosi da prema Poslovniku o radu 
Gospodarsko-socijalno vijeće treba donijeti godišnji program rada. Prijedlog programa rada 
dostavljen je uz poziv, te otvara raspravu. 
 
Anđelko Ferek-Jambrek napomenuo je kako je u program rada Gospodarskog-socijalnog vijeća 
uvrštena i prezentacija Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije kao i prezentacije 
deficitarnih zanimanja u osnovnim školama koje Krapinsko-zagorska županija provodi zajedno 
s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Obrtničkom komora Krapinsko-zagorske županije i 
Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Krapina provodi već četiri godine. 
Budući da nije bilo daljnje rasprave, na prijedloga predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća 
jednoglasno je donijet 

 
PROGRAM RADA Gospodarsko-socijalnog vijeća do kraja 2019., u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini  njegov sastavni dio. 
 
TOČKA  5. Imenovanje predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća 
 
Darko Šalković, predsjednik GSV-a iznosi, da je obzirom na protek mandata od godine dana na 
koji se bira predsjednik i potpredsjednici Vijeća, potrebno izabrati novog predsjednika, a na 
redu za predsjedavanje GSV-om je predstavnik Krapinsko-zagorske županije.  
Predlaže pauzu od pet minuta da se svaki socijalni partner dogovori s napomenom da Županija 
predlaže predsjednika, a ostali partneri po jednog dopredsjednika. 

 
Na prijedlog predstavnika Krapinsko-zagorske županije za predsjednika Vijeća jednoglasno je 
izabran ANĐELKO FEREK JAMBREK. 
 
TOČKA 6. Imenovanje dopredsjednika Gospodarsko – socijalnog vijeća 
 
Na prijedlog članova Vijeća iz reda HUP-a za dopredsjednicu Vijeća jednoglasno je izabrana 
IVANA KOLAR.  
 
Iz reda predstavnika udruga sindikata za dopredsjednicu Vijeća jednoglasno je izabrana NINA 
GRADIŠKI ZRINSKI. 
 
Predsjednik Vijeća Darko Šalković čestitao je novoizabranom predsjedniku i dopredsjednicama  
na imenovanju. 
 
TOČKA 7. Pitanja i prijedlozi 
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U materijalima za sjednicu Vijeća dostavljen je i Prijedlog dodatka Sporazumu o osnivanju 
GSV-a u Krapinsko-zagorskoj županiji radi usklađenja s Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje 
reprezentativnosti (koje je objavljeno u Narodnim novinama broj 59/18)  po kojem Hrvatska 
udruga radničkih sindikata više nije reprezentativna za sudjelovanje u Gospodarsko-
socijalnom vijeću. Slijedom toga, prijedlog je da svaki socijalni partner u Vijeću ima tri 
člana/članice, a može imati i zamjenike. 
Predsjednik Vijeća Anđelko Ferek predložio je, a članovi i članice GSV-a prihvatili su da 
Dodatak Sporazumu potpišu predstavnici udruga sindikata, te da se isti potom dostavi na 
potpis Županiji i Hrvatskoj udruzi poslodavaca. 
 
Predsjednik Vijeća Ferek-Jambrek zahvalio je nazočnima na imenovanju. 
U nastavku predsjednik vijeća Ferek-Jambrek napomenuo je kako Program rada 
Gospodarskog-socijalnog vijeća uz prezentaciju, obuhvaća i obilazak Poduzetničkog centra 
Krapinsko-zagorske županije te ističe kako se mjere koje Županija provodi zajedno s Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje, Obrtničkom komora Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskom 
gospodarskom komorom Županijskom komorom Krapina, realiziraju dobro.  
 
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća Ferek-Jambrek zaključio je sjednicu u 10:10 sati. 
 
 
               
 
Zapisnik vodila                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA              
Almica Horvat           
                                                    Anđelko Ferek-Jambrek     
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I. AKTIVNO STANOVNIŠTVO I STOPA NEZAPOSLENOSTI

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje na dan 30.9.2019. godine u Krapinsko-zagorskoj županiji evidentirano je 40.228
aktivnih stanovnika, od čega se 37.981 odnosi na osiguranike Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, a 2.247 na nezaposlene osobe. Aktivno stanovništvo povećalo se za 1,0% u odnosu
na rujan 2018. godine. Broj osiguranika mirovinskog osiguranja povećan je za 1,9% (694
osobe), a broj nezaposlenih smanjen je za 11,3% (287 osoba) u odnosu na rujan prethodne
godine.
Ako promatramo osiguranike HZMO na dan 30.9. 2019./2018. godine prema županijama, rast
broja osiguranika HZMO zabilježen je u svim županijama. Najveći rast broja osiguranika HZMO
zabilježen je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (za 5,8%), Zagrebačkoj (za 4,1%), te
Šibensko-kninskoj županiji (za 4,0%). Na razini RH došlo je do povećanja broja osiguranika
HZMO za 39.030 osoba (+2,5%).

T1 Kretanja na području zaposlenosti i nezaposlenosti (31.9. 2019./2018. godine)

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, izračun HZZ PU Krapina

Vezano uz fluktuaciju aktivnih zaposlenika prema osnovama osiguranja, krajem rujna 2019.
godine prisutan je rast broja zaposlenih kod pravnih osoba za 2,4%, dok broj zaposlenih kod
fizičkih osoba bilježi pad za 2,7% u odnosu na kraj rujna 2018. godine. Istodobno, zabilježen je
rast broja registriranih obrtnika za 4,5%, kod poljoprivrednika došlo je do povećanja za 3,8%, a
broj osiguranika u samostalnim profesionalnim djelatnostima smanjen je za 5,5%.

Stopa nezaposlenosti krajem rujna 2019. godine u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosila je 5,6%,
što je smanjenje stope za 0,8 postotnih bodova u odnosu na stanje krajem rujna 2018. godine. U
odnosu na stopu nezaposlenosti krajem rujna 2019. godine na razini RH razlika iznosi -1,0
postotnih bodova. Najmanje stope nezaposlenosti krajem rujna 2019. godine u RH su u Istarskoj
županiji (3,2%), Gradu Zagrebu (3,2%) i Varaždinskoj županiji (3,5%), a najveće stope
nezaposlenosti su u Sisačko-moslavačkoj (17,2%), Virovitičko-podravskoj (15,1%) i Osječko-
baranjskoj županiji (14,2%).

Napomena: u broj osiguranika mirovinskog osiguranja nisu uključene osobe koje same plaćaju produženo
osiguranje.

30.9.2018. 30.9.2019. Razlika Stopa
rasta (%)

Aktivno stanovništvo (osiguranici + nezaposleni) 39.821 40.228 407 1,0

Osiguranici mirovinskog osiguranja – ukupno 37.287 37.981 694 1,9

Radnici kod pravnih osoba 30.229 30.958 729 2,4

Radnici kod fizičkih osoba 4.521 4.397 -124 -2,7

Obrtnici 2.034 2.126 92 4,5

Poljoprivrednici 266 276 10 3,8

Samostalne profesionalne djelatnosti 237 224 -13 -5,5

Osiguranici zaposleni kod međ. org. u inozemstvu ... 0 0 0 -

Nezaposleni 2.534 2.247 -287 -11,3

Stopa nezaposlenosti – Krapinsko-zagorska županija 6,4 5,6 -0,8 -

Stopa nezaposlenosti – RH 7,8 6,6 -1,2 -
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G1 Nezaposlene osobe, osiguranici HZMO i stopa nezaposlenosti u KZŽ u 2018. i 2019. godini po
mjesecima

Broj osiguranika HZMO je u porastu, a broj nezaposlenih osoba je istovremeno u padu, uz
manje oscilacije krajem i sredinom godine kada je broj osiguranika HZMO blago padao, a broj
nezaposlenih rastao.

Stopa nezaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji i dalje je u padu. Tako je od kraja 2017.
godine s 8,6% stopa nezaposlenosti smanjena na 5,6% krajem rujna 2019. godine (smanjenje
za 3,0 postotnih bodova). I na nacionalnoj razini stopa nezaposlenosti je u padu (uz izraženija
sezonska kretanja - pada tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci te rasta od listopada do siječnja), s
time da je stopa nezaposlenosti RH nešto viša u odnosu na stopu nezaposlenosti Krapinsko-
zagorske županije. Tako je stopa nezaposlenosti u RH u promatranom razdoblju smanjena za
4,7 postotnih bodova i krajem rujna 2019. iznosila je 6,6%.
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II. NEZAPOSLENOST

U razdoblju I.-IX. 2019. godine na državnoj razini prosječno je evidentirano 129.111
nezaposlenih osoba, što je za 17,3% manje nego u istom razdoblju 2018. godine.

G2 Broj nezaposlenih i stopa rasta nezaposlenosti prema županijama (prosjek I.-IX. 2019./2018. g.)

U Krapinsko-zagorskoj županiji u proteklih devet mjeseci 2019. godine prosječno su evidentirane
2.343 nezaposlene osobe, što je za 18,7% ili 540 osoba manje nego u razdoblju I.-IX. 2018.
godine. U navedenom razdoblju u svim županijama osim Istarske je smanjena nezaposlenost, a
Krapinsko-zagorska županija je među županijama koje su zabilježile pad registrirane
nezaposlenosti veći od nacionalnog prosjeka.

G3 Nezaposlene osobe u 2018. i 2019. godini po mjesecima

Županija Stopa
rasta (%)

Karlovačka županija -25,9
Vukovarsko-srijemska -25,6
Bjelovarsko-bilogorska -25,6
Koprivničko-križevačka -22,5
Varaždinska županija -19,6
Požeško-slavonska -19,3
Grad Zagreb -19,0
Brodsko-posavska -18,7
Krapinsko-zagorska -18,7
Sisačko-moslavačka -17,5
Zagrebačka -17,4
RH -17,3
Virovitičko-podravska -17,0
Ličko-senjska -16,9
Osječko-baranjska -16,8
Primorsko-goranska -16,3
Međimurska županija -16,0
Splitsko-dalmatinska -15,9
Zadarska županija -15,1
Šibensko-kninska -9,7
Dubrovačko-neretvanska -5,1
Istarska županija 7,1
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Istodobno, krajem rujna 2019. godine evidentirano je 2.247 nezaposlenih osoba, što ukazuje na
smanjenje za 11,3% ili 287 osoba u odnosu na kraj rujna 2018. godine.

Ako promatrano prosječnu nezaposlenost u razdoblju I.-IX. 2019. godine u odnosu na isto
razdoblje 2018. godine došlo je do promjena u pojedinim kategorijama nezaposlenih osoba:

- promatrano prema spolu, smanjio se prosječan broj nezaposlenih žena i prosječan broj
nezaposlenih muškaraca, ali smanjenje broja nezaposlenih žena bilo je nešto veće od
smanjenja broja nezaposlenih muškaraca (22,1% / 14,8%), tako da se udio žena u ukupnom
broju nezaposlenih smanjio za 2,2 postotnih bodova. U 2019. godini više je nezaposlenih žena
(51,6%) u odnosu na nezaposlene muškarce, dok je na državnoj razini još veći udio
nezaposlenih žena (55,8%),

- promatrano prema dobi, prosječan broj nezaposlenih smanjio se kod svih dobnih skupina.
Najveće smanjenje prosječnog broja nezaposlenih osoba zabilježeno je u dobnim skupinama od
40 do 44 godina (za 26,2%) i od 55 do 59 godina (za 25,9%). Niže smanjenje prosječnog broja
nezaposlenih evidentirano je kod dobnih skupina od 60 i više godina (za 6,3%) i od 20 do 24
godina (za 7,4%). U odnosu na nacionalnu razinu, u Krapinsko-zagorskoj županiji viši su udjeli
prosječnog broja mladih (15-19 i 20-24 godina) te starijih osoba (55-59 i 60 i više godina),

- promatrano prema razinama obrazovanja smanjio se prosječni broj nezaposlenih na svim
razinama obrazovanja. Do najvećeg smanjenja prosječnog broj nezaposlenih došlo je u razini
obrazovanja bez škole i nezavršena osnovna škola (za 29,0%), dok je najmanje smanjenje
zabilježeno kod razine obrazovanja fakulteti, akademije, magisterij, doktorat za 9,2%,

- promatrano po ispostavama, prosječan broj nezaposlenih osoba smanjen je u svim
ispostavama osim u ispostavi Zlatar (povećanje za 1,4%), a najviše u ispostavama Pregrada (za
30,3%) i Krapina (za 28,4%).

III. ULASCI U NEZAPOSLENOST I IZLASCI IZ NEZAPOSLENOSTI

U razdoblju siječanj-rujan 2019. godine ukupni ulasci u nezaposlenost bili su manji od izlazaka iz
nezaposlenosti, što je u konačnici rezultiralo smanjenjem broja registriranih nezaposlenih osoba
u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

U razdoblju siječanj – rujan 2019. g. u evidenciju nezaposlenih u Republici Hrvatskoj prijavljeno
je 141.005 osoba, što je za 8,9% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

U navedenom razdoblju u PU Krapina evidentirano je ukupno 3.097 novoprijavljenih osoba što je
za 12,4% ili 439 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine.
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G4 Novoprijavljeni u evidenciju nezaposlenih u 2018. i 2019. g. po mjesecima

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba u razdoblju siječanj – rujan 2019. godine:

Ø 1.935 osoba (62,5%) dolazi direktno iz radnog odnosa
Ø    646 osoba (20,9%) dolazi iz neaktivnosti
Ø    417 osoba (13,4%) dolazi iz redovnog školovanja
Ø      99 osoba   (3,2%) dolazi iz drugih poslovnih aktivnosti.

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba u razdoblju I.-IX. 2019. g. njih 2.452 ili 79,2%
prethodno je bilo zaposleno.

Prema djelatnosti prethodnog zaposlenja najviše novoprijavljenih osoba (tri četvrtine) u razdoblju
I.-IX. 2019. godine dolazi iz slijedećih djelatnosti:

Ø Prerađivačka industrija    540 (22,0%)
Ø Trgovina na veliko i malo, popravak mot. vozila …    348 (14,2%)
Ø Djelatnost pružanja smještaja,

pripreme i usluživanja hrane    273 (11,1%)
Ø Građevinarstvo    270 (11,0%)
Ø Obrazovanje    241   (9,8%)
Ø Zdravstvena zaštita i socijalna skrb    169   (6,9%).
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Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Iz evidencije nezaposlenih na državnoj razini tijekom prvih devet mjeseci 2019. godine izašlo je
177.548 osoba (16,1% manje nego u istom razdoblju 2018. godine), od čega je 124.630 ili
70,2% zaposleno, a 52.918 osoba ili 29,8% brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih
razloga.

Vezano za izlazak iz evidencije nezaposlenih u PU Krapina (3.313 osoba ili 25,2% manje nego u
razdoblju I.-IX. 2018.) 2.432 osobe ili 73,4% odnosi se na zapošljavanje, a 881 osoba ili 26,6%
brisana je iz evidencije zbog ostalih razloga.

Zapošljavanje osoba iz evidencije Zavoda
Iz evidencije nezaposlenih Područnog ureda Krapina u razdoblju siječanj – rujan 2019. godine
ukupno su zaposlene 2.432 osobe što je za 19,0% ili 572 osobe manje nego u istom razdoblju
2018. godine. Od toga broja 2.119 osoba ili 87,1% zaposleno je na temelju zasnivanja radnog
odnosa, dok je 313 osoba ili 12,9% zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje mjesečnog primitka
odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane
naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje
prema posebnim propisima i dr.).

G5 Zaposleni iz evidencije HZZ PU Krapina u 2018. i 2019. g. po mjesecima

Glavnina zapošljavanja (više od tri četvrtine ukupnog zapošljavanja) osoba zaposlenih temeljem
zasnivanja radnog odnosa u razdoblju I.-IX. 2019. god. izvršena je u slijedećim djelatnostima:

Ø Prerađivačka industrija            463 (21,8%)
Ø Trgovina na veliko i malo, popravak mot. vozila …    278 (13,1%)
Ø Djelatnost pružanja smještaja, pripreme
      i usluživanja hrane    273 (12,9%)
Ø Obrazovanje    229 (10,8%)
Ø Građevinarstvo    227 (10,7%)
Ø Zdravstvena zaštita i socijalna skrb    195   (9,2%).
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Analizirajući prostornu pokretljivost vidljivo je da su od ukupnog broja zaposlenih na temelju
radnog odnosa iz evidencije HZZ PU Krapina 1.004 osobe (47,4%) zaposlene na području
ispostava, 415 osoba (19,6%) izvan ispostava ali na području KZŽ, 660 (31,1%) izvan KZŽ ali na
području RH, dok je 40 osoba (ili 1,9%) zaposleno u inozemstvu. Najviše zaposlenih izvan
područja KZŽ bilo je u gradu Zagrebu (314 osoba ili 14,8% od ukupnog broja zaposlenih na
temelju radnog odnosa), Zagrebačkoj (123 osobe ili 5,8%) i Varaždinskoj županiji (61 osoba ili
2,9%).

Izlasci iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga osim zapošljavanja
Istovremeno, u razdoblju I.-IX. 2019. iz evidencije nezaposlenih PU Krapina iz ostalih razloga
osim zaposlenja brisana je 881 osoba, što je smanjenje za 38,3% u odnosu na isto razdoblje
2018. godine (u RH je smanjen broj brisanih za 24,5%).

Razlozi navedenog brisanja bili su brisanje zbog nepridržavanja zakonskih odredbi (brisano 378
osoba ili 11,4% svih izlazaka iz evidencije), izlaz iz radne snage (brisane 243 osobe ili 7,3%),
odjava s evidencije (brisano 199 osoba ili 6,0%), te ostali razlozi (brisana 61 osoba odnosno
1,8%).

Najčešći razlozi brisanja zbog nepridržavanja zakonskih odredbi bili su jer nezaposlene osobe
ne traže aktivno posao - neizvršavanje individualne konzultacije (brisana 171 osoba) i
neodazivanje na individualno savjetovanje (brisana 151 osoba).

Kod osoba koje su izašle iz radne snage najviše je brisanih zbog ostvarivanja prava na rodiljnu,
roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu (126 osoba) i
umirovljenja (86 osoba).
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IV. PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA

U razdoblju siječanj-rujan 2019. godine Hrvatskome zavodu za zapošljavanje u Republici
Hrvatskoj prijavljena su ukupno 179.623 slobodna radna mjesta, što je 11,1% manje nego u
istom razdoblju 2018. godine.

U prvih devet mjeseci 2019. godine poslodavci su Područnom uredu Krapina prijavili ukupno
4.242 potrebe za radnicima što je za 19,1% ili 999 manje od broja prijavljenih potreba za
radnicima u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

G6 Prijavljene potrebe za radnicima HZZ PU Krapina u 2018. i 2019. g. po mjesecima

Istodobno, broj prijavljenih potreba na neodređeno vrijeme raste kroz godine – njihov udio u
razdoblju I.-IX. 2019. godine iznosi 42,6% (na razini RH 30,9%), dok je u istom razdoblju 2018.
godine iznosio 36,7% (RH 25,5%).

Glavninu potreba za radnicima (četiri petine svih potreba) u razdoblju I.-IX. 2019. godine prijavile
su slijedeće djelatnosti:

Ø Prerađivačka industrija 1.060 (25,0%)
Ø Zdravstvena zaštita i socijalna skrb    587 (13,8%)
Ø Trgovina na veliko i malo; popravak mot. vozila...     529 (12,5%)
Ø Obrazovanje    480 (11,3%)
Ø Građevinarstvo    474 (11,2%)
Ø Djelatnost pružanja smještaja, pripreme
      i usluživanja hrane    296   (7,0%).
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Smanjenje broja prijavljenih slobodnih radnih mjesta u razdoblju I.-IX. 2019. godine u odnosu na
prvih devet mjeseci 2018. godine bilježi se kod većine djelatnosti, a promatrajući ključne
djelatnosti za Krapinsko-zagorsku županiju najviše u pružanju smještaja te pripremi i usluživanju
hrane (smanjenje za 33,2%) te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (za 24,0%). Povećanje broja
prijavljenih slobodnih radnih mjesta, promatrajući ključne djelatnosti, ostvareno je jedino u
trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala (za 9,1%).

Promatrano prema ispostavama, najviše prijavljenih potreba za radnicima prijavljeno je u
ispostavama Zabok (1.588 ili 37,4%) i Krapina (801 ili 18,9%), a najmanje u ispostavi Klanjec
(245 ili 5,8%). U odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine smanjen je broj traženih
radnika u svim ispostavama, najviše u ispostavama Donja Stubica (40,2%) i Pregrada (20,4%),
a najmanje u ispostavama Zabok (za 10,6%) i Zlatar (za 11,0%).

Prema prijavljenim potrebama u razdoblju I. – IX. 2019. god. najtraženija zanimanja bila su:

Ø prodavač/prodavačica (346), radnik/radnica na proizvodnoj liniji (206),
konobar/konobarica (196), čistač/čistačica (129), bravar/bravarica (122), medicinska
sestra/medicinski tehničar (114), kuhar/kuharica (97), odgojitelj/odgojiteljica predškolske
djece (91), vozač/vozačica teretnog vozila (85), zidar/zidarka (76), suradnik/suradnica u
praktičnoj nastavi (68), šivač/šivačica (62), diplomirani ekonomist/diplomirana
ekonomistica (56), skladištar/skladištarka (53), ekonomski službenik/ekonomska
službenica (51), tesar/tesarica (45), doktor/doktorica medicine (43), ...
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V. MATERIJALNO OSIGURANJE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

U razdoblju I. - IX. 2019. godine evidentirano je prosječno mjesečno 685 korisnika novčane
naknade, što je za 23,4% manje u odnosu na isto razdoblje 2018.

Krajem rujna 2019. godine novčanu naknadu je koristilo 650 nezaposlenih osoba ili 28,9% od
ukupnog broja nezaposlenih (na razini RH udio korisnika novčane naknade u ukupnoj
nezaposlenosti iznosi 22,6%).

G7 Broj korisnika novčane naknade i udio korisnika NN u ukupnom broju nezaposlenih u 2018. i
2019. g. po mjesecima

Struktura prosječnog broja korisnika novčane naknade prema ispostavama pokazuje da je
najviše korisnika novčane naknade tijekom prvih devet mjeseci 2019. godine evidentirano u
ispostavama Zabok (193 osoba ili 28,2%), Donja Stubica (158 osoba ili 23,1%) te Krapina (129
osoba ili 18,8%).

U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine, prosječan broj korisnika novčane naknade
smanjen je u svim ispostavama, najviše u ispostavama Zlatar (za 28,4%) i Zabok (za 26,9%), a
najmanje u ispostavama Donja Stubica (za 12,7%) i Klanjec (za 17,5%).

Također, u razdoblju siječanj – rujan 2019. godine odobrena je isplata novčane naknade u
jednokratnom iznosu radi otvaranja obrta, trgovačkog društva, odnosno samostalne djelatnosti
za 67 korisnika, čime je nadmašen ukupan broj korisnika navedenog prava u prethodnoj godini
(57 u 2018. godini).
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VI. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je
Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje
od 2018. do 2020. godine.

Na temelju analize stanja i kretanja na tržištu rada, kao i relevantnih europskih i hrvatskih
strateških dokumenata u području zapošljavanja, odnosno Programu rada Vlade RH za mandat
2016.–2020., Strateškog plana Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje od 2018.–
2020., Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere 2016.– 2020.,
Nacionalnog programa reformi 2018., Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020., Plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. godine,
Strategije Europa 2020, Integriranih smjernica za ekonomske politike i politike zapošljavanja,
Smjernice definiraju osnovne prioritete i ciljeve aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od
2018. – 2020. godine, koji su podloga za konkretne mjere i aktivnosti.

Na temelju Smjernica kao strateškog dokumenta koji postavlja okvir za provedbu aktivne politike
zapošljavanja u navedenom razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) donosi uvjete i
načine korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini, a u
skladu sa sljedećim ciljevima:

• Povećanje stope zaposlenosti,
• Usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada,
• Pojačati aktivnosti informiranja sudionika na tržištu rada.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je 21. prosinca 2018. godine prihvatilo
Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera u 2019. godini.

MJERE IZ NADLEŽNOSTI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE:
1)  Potpore za zapošljavanje

     1.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

a) u realnom sektoru

b) u javnim službama

2) Potpore za usavršavanje

3) Potpore za samozapošljavanje

4) Obrazovanje nezaposlenih

5) Osposobljavanje na radnom mjestu

a) s ciljem stjecanja potvrde poslodavca

b) s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti

c) s ciljem stjecanja potvrde poduzetničke potporne institucije

6) Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

     6.1. Stručno osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva

7) Javni rad

8) Potpore za očuvanje radnih mjesta

     8.1. U sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

9) Stalni sezonac
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Ukupan broj korisnika mjera u razdoblju I.-IX. 2019. godine
Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje tijekom
prvih devet mjeseci 2019. godine koristile su ukupno 1.664 osobe, pri čemu su bila 982 aktivna
korisnika iz prethodne godine, dok je 682 korisnika novouključeno tijekom razdoblja I.-IX. 2019.
godine. Broj ukupnih korisnika mjera u prvih devet mjeseci 2019. godine bio je 16,8% veći od
broja sudionika u istom razdoblju 2018. godine, a broj novouključenih korisnika tijekom razdoblja
I.-IX. 2019. godine za 2,6% je povećan u odnosu na broj novouključenih u istom razdoblju 2018.
godine.

G8 Korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja u razdoblju I.-IX. 2018. i 2019. godine

Ukupni korisnici u razdoblju I.-IX. 2019. godine prema vrsti intervencije
Nešto manje od trećine ukupnoga broja sudionika tijekom razdoblja I.-IX. 2019. godine bilo je
uključeno u mjeru potpore za zapošljavanje (501 osoba ili 30,1%). U nešto manjem opsegu
korištenja zastupljene su mjere potpore za samozapošljavanje (375 osoba ili 22,5%) i stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (344 osobe ili 20,7%), a slijede potpore
za usavršavanje (153 osobe ili 9,2%), obrazovanje nezaposlenih (104 osobe ili 6,3%), javni
radovi (98 osoba ili 5,9%), te potpore za očuvanje radnih mjesta (89 osoba ili 5,3%).

G9 Novouključeni i ukupni korisnici mjera u razdoblju I.-IX. 2019. godine, prema vrstama
intervencija
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Novouključeni korisnici tijekom razdoblja I.-IX. 2019. godine prema vrsti intervencija
Tijekom prvih devet mjeseci 2019. godine 682 osobe novouključene su u programe aktivne
politike zapošljavanja.

Najviše je korisnika novouključeno u mjeru potpore za zapošljavanje (212 osoba ili 31,1%), a
slijede korisnici potpora za samozapošljavanje (192 osobe ili 28,2%). Relativno manji opseg
novouključenih korisnika odnosi se na potpore za očuvanje radnih mjesta (89 osoba ili 13,0%),
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (65 osoba ili 9,5%), javne radove
(55 osoba ili 8,1%), obrazovanje nezaposlenih (54 osobe ili 7,9%), te potpore za usavršavanje
(15 osoba ili 2,2%).

U odnosu na broj novouključenih osoba u devet mjeseci prethodne godine značajan rast od oko
30% zabilježen je kod mjera potpore za samozapošljavanje i potpore za zapošljavanje, a najveći
pad broja novouključenih bilježi se kod mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa (za čak 63%) i javnih radova (za 48%).
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