HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/11
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 9. siječnja 2017.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU
POLITIKU
gospođi
Nadi Murganić, ministrici

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Dragice Roščić, zastupnice 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

Bojo Petrov

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske
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HRVATSKI SABOR
Dragica Roščić, zastupnica
Zagreb, 09. siječn ja 2017.g.
PREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA
gospodin Bozo Petrov
Poštovani,
sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora (..Narodne novine “ broj 81/2013 ),
ljubazno Vas molim da sljedeći upit proslijedite gdi. Nađi Murganić, ministrici za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Poštovana.
u 2015. g. kao odgovorna osoba prijavitelja LAG -a ..Adrion" u suradnji s partnerima izradila
sam projektni prijedlog ..Nove snage za turizam po mjeri” prijavljen na Poziv ..Poboljšanje
pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju”. Istim je predviđeno
povećanje zapošljavanja za 40 nezaposlenih mladih u čiju provedbu su svoje kapacitete na
raspolaganje u zimskom periodu stavili Hoteli Makarska đ.d.. Hotel Mare Ventus d.o.o. te
Uvertira j.d.o.o. za turizam. Isto tako predviđeno je i izravno zapošljavanje potrebno za
provedbu projekta iz sredstava koji su dani na raspolaganje Republici Hrvatskoj.
Isti prijedlog temeljem postupka ocjenjivanja ostvario je 94,5 od ukupno 100 bodova te je
ispunio sve potrebne kriterije o čemu smo zaprimili Obavijest (KLASA: 910-01/15-07/6,
URBROJ: 519-03-3-2-4/2-15-9) 01. srpnja 2015. g. od strane tadašnjeg Hrvoja Sadarića.
pomoćnika ministrice socijalne politike i mladih.
Nakon toga 23. ožujka 2016. g. dobili smo Obavijest o otkazivanju poziva za dodjelu
bespovratnih sredstava ..Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom
položaju^, HR.2.1.10, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
g.(KLASA: 910-01/16-06/18; URBROJ: 519-03-3-2-4/2-16-9) od mr. sc. Diane Topčić Rosenberg, tadašnje pomoćnice ministrice socijalne politike i mladih. U istoj sc navodi da
postupak provjere prihvatljivosti nije završen u planiranom razdoblju što je utjecalo na
produljenje roka postupka odabira u cijelosti. Iskustveno, ovo bi značilo da tadašnje
ministarstvo zaduženo za provedbu navedenog Operativnog programa svoje zadatke nije
izvršilo u zadanom roku te zbog istog nisu raspodijeljena sredstva od 30 milijuna kuna koja bi
doprinijela zapošljavanju mladih, osoba s posebnim potrebama itd.. udrugama koje su ispunile
tražene kriterije. Napominjem, daje sama prijava stvorila troškove svim udrugama, a nažalost
jednom dijelu udruga kako smo bili informirani uzrokovala otpuštanje zaposlenika.
Zanima me što će Vaše ministarstvo učiniti po pitanju odgovornosti prema prijaviteljima u
ovom slučaju? Isto tako, navedeno je kako je tada u pripremi bio novi natječaj za programsko
razdoblje 2014. -2020.g. koji će također biti usmjeren na uključivanje osoba u nepovoljnom
položaju. U kojoj fazi pripreme ste zatekli isti i kada možemo očekivati raspisivanje takvih
natječaja?
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