
 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo 

KLASA: 100-01/16-01/02 

URBROJ: 2125/1-03-16-03 

Gospić, 20. lipnja 2016. 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 2015. godini i Mišljenje po Izvješću o stanju  

  nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike  

  zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2015. 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 2015. 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:  100-01/16-01/02 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 6. srpnja 2016. 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  

 

I. 

 

 Utvrđujem prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju 

nezaposlenosti i zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u 

Ličko-senjske županije u 2015. godini i isto dostavljam Županijskoj skupštini na 

razmatranje. 

  

 

 

  

 

                  ŽŽ UU PP AA NN   

                   Milan Kolić, v.r. 

 

 
                             
 

 



 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

KLASA: 100-01/16-01/02 

URBROJ: 2125/1-01/16- 

Gospić, _________ 2016. 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 

___________ 2016. 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 2015. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Upravni odjel za gospodarstvo 

KLASA: 100-01/16-01/02 

URBROJ: 2125/1-03-16-02 

Gospić, 20. lipnja 2016. 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 2015. 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 2015. 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 31.12.2015. godine iznosila je 22,0% i bila je za 0,4 postotnih poena 

niža od stope nezaposlenosti ostvarene na području Županije na dan 31.12.2014. godine 

odnosno za 5,1 postotna poena veća od stope nezaposlenosti Republike Hrvatske na dan 

31.12.2015. (koja je iznosila 16,9%). 

 

Prosječan mjesečni broj evidentiranih nezaposlenih osoba u Zavodu tijekom 2015. 

godine iznosio je 3.461 osoba ili za 5,5 % manje od prosjeka u 2014. godini, a krajem 

prosinca 2015. godine u evidenciji je bilo 3.743 nezaposlenih osoba što je za 1,3 % manje 

nego u isto vrijeme prethodne godine. Rezultat je to smanjenja broja novoprijavljenih osoba 

za 2,8% te smanjenja  izlazaka s evidencije Zavoda od 2,8% (radi zasnivanja radnog odnosa, 

zaposlenja temeljem drugih poslovnih aktivnosti ili brisanja zbog ostalih razloga osim 

zaposlenja).  

 

Godine 2015. bilo je prosječno mjesečno 494 korisnika novčane naknade što je za 

8,0% manje nego u 2014. godini. 

 

Podaci o potražnji za radnom snagom odnosno o broju prijavljenih slobodnih radnih 

mjesta pokazuju da se u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu broj prijavljenih 

slobodnih radnih mjesta povećao za 30,8% ili 599 radnih mjesta.  

 

Usporedni pokazatelji korištenja mjera za poticanje zapošljavanja HZZ Područne 

službe Gospić i na razini Republike Hrvatske prikazani u tabeli pokazuju da je u 2015. godini 

na području naše Županije u korištenje mjera bila uključena 444 nezaposlena osoba ili 0,7% 

ukupnog broja korisnika svih mjera HZZ na nivou Republike Hrvatske, a jedna mjera nije niti 

provođena na području Županije. 

 

 

 

  LSŽ RH % udio 
LSŽ/RH 



Potpore za 
zapošljavanje  

46 11.817 0,4 

Potpore za 
samozapošljavanje  

50 4.885 1,0 

Stručno 
osposobljavanje za 
rad bez zasnivanja 
radnog odnosa 

170 32.494 0,5 

Program javnog 
rada  

151 11.732 1,3 

Obrazovanje 
nezaposlenih 

17 1.606 1,1 

Potpore za 
očuvanje radnih 
mjesta  

10 234 4,3 

Stalni sezonac 0 1.992 0,0 

UKUPNO 444 64.760 0,7 

                       Izvor: www.hzz.hr 

 

 Iz navedenih je podataka o stanju nezaposlenosti vidljivo da provođenje mjera 

određenih na državnoj razini od strane HZZ nije dovoljno učinkovito za stvaranje novih 

radnih mjesta i smanjivanje nezaposlenosti (osobito ranjivih skupina - mladi, žene) odnosno 

da je potrebno potaknuti značajnije korištenje raspoloživih mjera na županijskoj razini. 

 

 S obzirom na navedeno predlažemo Županijskoj skupštini primanje na znanje 

Izvješća o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike 

zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini. 

 

 

            

        P R O Č E L N I C A  

 

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

        



           

 

 

 

 


