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UVOD
Okrugli stol „Mijenjam svoj (radni) status!“ održat će se 15. svibnja
2013. godine u Organizaciji Otvorene
medijske grupacije s ciljem predstavljanja problema s kojima se mladi susreću prilikom zapošljavanja. Prilika
je to za upoznavanje predstavnika
institucija, organizacija civilnog društva te medija koji mogu utjecati na
promjenu statusa mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kako bi se
pitanja što kvalitetnije obradila, pripremljena je skripta s osnovnim pojmovima koji mogu pomoći u razumijevanju procesa donošenja odluka,
uloge pojedinih institucija, zakonski
okvir, ali i mogućnosti aktivnog sudjelovanja u rješavanju istih. Rezultat
okruglog stola bit će preporuke i primjeri dobre prakse za novu politiku
zapošljavanja koja će mladima omogućiti jednostavniji put do radnog
mjesta.
„Mijenjam svoj (radni) status!“ nastavak je uspješnog međunarodnog
projekta „Iz doma na svoje!“ u okviru kojega je samo u 2012. godini u
jeku ekonomske krize zaposleno 40
mladih bez odgovarajuće roditeljske
skrbi. Danas zato imaju priliku stvoriti novi dom, osnovati obitelj, biti ravnopravni građani društva. Osmišljena
je prva europska online
burza za mlade bez odgovarajuće

roditeljske skrbi: www.fromfostertoprosper.com/hr/ . Registracijom u
bazu podataka mladi mogu kreirati svoj poslovni profil, a poslodavci
pretraživati potencijalne zaposlenike.
Stranica sadržava važne informacije
na polju obrazovanja, zapošljavanja
itd.
Otvorena medijska grupacija pokrenula je projekt „Iz doma na svoje!“
te „Mijenjam svoj (radni) status“
s ciljem promicanja i unaprijeđivanja civilnog društva i zaštite ljudskih
prava, pogotovo mladih osoba, spajanjem modernih tehnologija i umjetnosti, osvješćivanja mladih i promicanja vrijednosti društva jednakih
prilika za sve građane i građanke. Od
osnutka 2004. godine udruga je za
svoj rad dobila niz nagrada i priznanja: nagradu za najbolji dokumentarni film o zatvorenicima „Što sa
sobom preko dana“ Sarajevo Film
festivala te njemačkog goEast Film
Festivala, nagradu ERSTE fondacije
za najbolju europsku medijsku kampanju „Šutnja nije zlato“ itd. Upravo su TV spot i medijska kampanja za
poticanje zapošljavanja mladih bez
odgovarajuće roditeljske skrbi uključili veliki broj poslodavaca u projekt
kao što su Kaufland, INA, L’Oreal
Adria, KOZMO, Coca-Cola Hellenic i
brojni drugi.

“MIJENJAM SVOJ (RADNI) STATUS!“

Okrugli stol, kao i projekt „Mijenjam
svoj (radni) status!“, financira Europska komisija kroz program Mladi na djelu koji provodi Agencija za
mobilnost i programe Europske unije
(AMPEU). AMPEU je polazna točka za
informiranje o dodatnom obrazovanju kroz radnu praksu, volontiranje
ili studiranje u jednoj od europskih
zemalja, putovanja uz neformalno
učenje s mladima iz ostalih zemalja
EU itd.
Agencija promovira programe Europske unije u području obrazovanja,
znanosti i mladih:
• Program za cjeloživotno učenje
• Program Mladi na djelu
• Erasmus Mundus
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„Mladi na djelu” je program koji je
Europska unija stvorila za mlade. Program teži poticanju osjećaja aktivnog
europskog građanstva, solidarnosti i
tolerancije među mladim Europljanima te njihovom uključivanju u oblikovanje budućnosti Unije. Program
promiče mobilnost unutar i izvan
granica Europske unije, neformalno
obrazovanje i interkulturalni dijalog
te potiče zapošljivost i uključivanje
svih mladih, bez obzira na razinu njihova obrazovanja i njihovo kulturno i
društveno podrijetlo: „Mladi na djelu” je program za svakoga!
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OKRUGLI STOL
Značajke okruglog stola:

• iskazivanje mišljenja u određenom
vremenu i kada im je dana riječ, o
čemu vodi računa moderator

• forma dijaloga u kojemu svi sudionici imaju jednako pravo glasa i svačije je mišljenje izraženo i uvaženo

• voditi mirni dijalog (bez napada,
neprikladnog ponašanja poput upadanja u riječ i sl.)

• ima više sudionika koji zastupaju
različite institucije/organizacije i sl.

• donositeljima politika ukazati njihov stav i percepciju problema njihovog zapošljavanja i integracije na
tržište rada

• ima moderatora koji omogućuje
jednaku zastupljenost svih sudionika
• sudionici vode dijalog oko specifične teme svima unaprijed poznate
• cilj: donijeti neke zajedničke zaključke oko specifične teme
• uloga je pojedinaca da uvijek budu
otvoreni, iskreni i direktni prema drugim sudionicima okruglog stola
• njeguje se uzajamno poštivanje te
pravo na različito mišljenje
• njeguje mirni i ciljani dijalog
• vrlo su korisni kada je u pitanju
otvoreni dijalog između različitih
strana/predstavnika organizacija
Što se očekuje od mladih na okruglom stolu:
• jasno i otvoreno izražavanje svojeg mišljenja
• uvažavanje tuđih mišljenja

• uvažavanje moderatora kao osobe koja daje riječ, ali može i prekinuti
nečiju riječ ukoliko zaključi da je to
potrebno
Bonton ponašanja na okruglom
stolu za sve sudionike:
• poštivanje drugih sudionika i njihova mišljenja
• pristojno ponašanje koje uključuje
neupadanje u riječ, podsmjehivanje i
sl.
• poštivanje moderatora kao osobe
koja daje/oduzima riječ
• poštivanje vremenskog okvira koji
je unaprijed određen za svaku osobu
• isključivanje mobitela
• bez stanki i izlaženja iz prostorije
za vrijeme okruglog stola
• bez razgovora s ostalim sudionicima za vrijeme dok netko govori/
izlaže svoje mišljenje

“MIJENJAM SVOJ (RADNI) STATUS!“

Teme za okrugli stol:
• kako uskladiti sustav obrazovanja
i tržište rada
• kako do vozačkih dozvola, znanja
stranih jezika, informatičke pismenosti
• kako mladima pojednostaviti ulazak na tržište rada
• državni poticaji za zapošljavanje
• društveno odgovorno poslovanje
• podrška prilikom osamostaljivanja
Problemi mladih prilikom zapošljavanja:
• nedostatak informacija i profesionalne orijentacije mladih
• nedostatak povezanosti i sinergijskog učinka između organizacija
koje mogu utjecati na povećanu zapošljivost mladih iz sustava za djecu
i mlade bez odgovarajuće roditeljske
skrbi
•
zakonski okvir nije prilagođen
(mjerama i politikama) potrebama
mladih iz spomenutog sustava tijekom zapošljavanja
• kako se nositi s predrasudama tijekom zapošljavanja mladih iz spomenutog sustava prilikom zapošljavanja
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DRŽAVNE INSTITUCIJE
3.1

uvod

Državni aparat svake zemlje, pa tako
i naše, možemo zamisliti kao jedan
glomazan stroj u kojem se nalazi veliki labirint pun raznih podataka, informacija i pravila. Tim velikim strojem upravlja država. Ta ista država
donosi brojne propise kojima regulira rad državnog aparata, ali i brojne
propise kojima regulira prava i obveze svakog pojedinca u državi. Da bismo mogli doseći sva prava koja nam
pripadaju i naučiti kako

3.2

dioba vlasti

U Republici Hrvatskoj državna vlast
dijeli se na zakonodavnu, izvršnu i
sudbenu. Zakonodavnu vlast predstavlja parlament, odnosno Hrvatski Sabor, izvršnu vlast predstavljaju
Predsjednik i Vlada Republike Hr-

3.3

se što bolje kretati tim labirintom,
potrebno je upoznati način na koji
taj državni aparat funkcionira, tko u
državi ima kakve ovlasti i zaduženja
te gdje možemo pronaći informaciju
koja nam treba. Stečeno znanje olakšava nam put i otvara brojne nove
mogućnosti. Najbolje je početi od
toga kako uopće funkcionira vlast,
tko ju i kako sve obnaša te koji nam
propisi omogućuju da dođemo do
željenog cilja.

vatske, a sudbenu vlast obnašaju
hrvatski sudovi. Sva tri navedena
oblika vlasti postoje kako bi štitila i
promicala prava i interese građana a
samim time i države kao cjeline.

zakonodavna vlast

Hrvatski sabor je nositelj zakonodavne vlasti te je ujedno predstavničko
tijelo građana. Hrvatski sabor nalazi
se u Zagrebu na Trgu sv. Marka. U
Saboru sjede zastupnici čije samo
ime kaže da zastupaju određene interese, a to su interesi građana, što

čine kroz zakone i druge pravne akte
koje Sabor donosi. Hrvatski sabor
može imati najmanje 100 a najviše
160 zastupnika, koji se biraju na razdoblje od četiri godine. Zasjeda dva
puta godišnje, prvi put između 15.
siječnja i 15. srpnja i drugi put, izme-
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đu 15. rujna i 15. prosinca. Hrvatski
sabor ima predsjednika i jednog ili
više potpredsjednika, a način rada i
njegovo unutarnje ustrojstvo uređeni
su poslovnikom. Ustavom navedene
osnovne zadaće Hrvatskog Sabora:

oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske

• odlučuje o donošenju i promjeni
Ustava

• obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom

• donosi zakone

• nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru,
u skladu s Ustavom i zakonom

• donosi državni proračun
• odlučuje o ratu i miru
• donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora
• donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske
• ostvaruje građanski nadzor nad

• odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske
• raspisuje referendum

• daje amnestiju za kaznena djela
• obavlja druge poslove utvrđene
Ustavom

3.4

izvršna vlast

Izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju Predsjednik i Vlada Republike Hrvatske.

3.4.1
Predsjednik Republike Hrvatske
predstavlja i zastupa Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za
obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti zemlje. Predsjednika biraju
građani na neposrednim izborima,
tajnim glasovanjem na vrijeme od 5
godina te nitko ne može biti biran
više od dva puta. Prije nego preuzme
dužnost, predsjednik polaže svečanu
prisegu pred predsjednikom Ustav-

uloga predsjednika

nog suda Republike Hrvatske kojom
se obvezuje na vjernost Ustavu.
Predsjednik je vrhovni vojni zapovjednik te kao takav imenuje i razriješuje vojne zapovjednike. Isto tako
raspisuje izbore za Hrvatski sabor i
saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom,
povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele
zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa
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povjerenje većine svih zastupnika,
daje pomilovanja, dodjeljuje odli-

3.4.2

kovanja i priznanja te obavlja druge
dužnosti određene Ustavom.

vlada rh

Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri. Sjedište Vlade je u Zagrebu, u Banskim dvorima na Trgu
sv. Marka. Članove Vlade predlaže
osoba kojoj je Predsjednik Republike
povjerio mandat za sastav Vlade. Ta
osoba je mandatar. Mandatar je dužan odmah po sastavljanju Vlade, a
najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, program Vlade i
Vladu predstaviti Hrvatskom saboru
i zatražiti glasovanje o povjerenju.
Vlada će stupiti na dužnost kad joj
povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Nakon
toga predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Hrvatskim
saborom. Ako mandatar ne sastavi
Vladu u roku od 30 dana od dana
prihvaćanja mandata, predsjednik
Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana. Ako ni u
tom roku mandatar ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne
dobije povjerenje Hrvatskoga sabora, predsjednik Republike povjerit će
mandat za sastav Vlade drugoj osobi.
Za svoj rad Vlada odgovara Hrvatskom saboru. Ovlasti i zadaće Vlade:
• predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru
• predlaže državni proračun i završni
račun

• provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora
• donosi uredbe za izvršenje zakona
• vodi vanjsku i unutarnju politiku
• usmjerava i nadzire rad državne
uprave
• brine o gospodarskom razvitku
zemlje
• usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi
• obavlja druge poslove određene
Ustavom i zakonom
Svaki ministar u Vladi nalazi se na čelu
određenog resora, odnosno ministarstva. Ministarstva su državna tijela čija je zadaća voditi brigu o razvoju
i unaprijeđenju poslova iz svog djelokruga. Tako na primjer Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta brine
o unaprijeđenju školstva i znanosti te
obavlja razne poslove koji se odnose
na razvoj sporta, bavljenje sportom i
tjelesnom kulturom. Ministarstvo socijalne politike i mladih brine o osobama koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih
potreba, osniva i nadzire rad ustanova socijalne skrbi, a osobitu pozornost posvećuje mladima, obiteljima,
invalidima i osobama s teškoćama u
razvoju. Ministarstvo rada i mirovin-
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skog sustava provodi razne projekte
i mjere s ciljem povećanja zaposlenosti i poboljšanja uvjeta rada, kao
i poslove koji se odnose na politiku
mirovinskog sustava. U Republici
Hrvatskoj trenutno postoji 20 ministarstava, svako zaduženo za pitanja
iz svog djelokruga. Ministarstva su
dužna međusobno surađivati kako bi
se poslovi za koje su zaduženi obavljala što kvalitetnije i efikasnije. U ministarstvima rade državni službenici
i namještenici koji su svoje poslove
dužni obavljati u skladu sa zakonima,
stručno, odgovorno i savjesno.
Vlada također može uredbom osnivati razne urede, agencije, direkcije
i druge stručne službe radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga. Isto
tako za obavljanje nekih stručnih
poslova može osnovati posebne urede. Tako je primjerice osnovala Ured
za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za suzbijanje zlouporabe
droga i brojne druge. U takvim uredi-

ma, agencijama, direkcijama i drugim
stručnim službama također socijalne
skrbi, a osobitu pozornost posvećuje mladima, obiteljima, invalidima i
osobama s teškoćama u razvoju. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
provodi razne projekte i mjere s ciljem povećanja zaposlenosti i poboljšanja uvjeta rada, kao i poslove koji
se odnose na politiku mirovinskog
sustava. U Republici Hrvatskoj trenutno postoji 20 ministarstava, svako
zaduženo za pitanja iz svog djelokruga. Ministarstva su dužna međusobno surađivati kako bi se poslovi za
koje su zaduženi obavljala što kvalitetnije i efikasnije. U ministarstvima
rade državni službenici i namještenici
koji su svoje poslove dužni obavljati
u skladu sa zakonima, stručno, odgovorno i savjesno.

3.5
Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj
obavljaju sudovi. Bitno je napomenuti da je sudbena vlast samostalna i
neovisna, što znači da nitko ne smije
na sud vršiti pritisak ili na bilo koji način utjecati na donošenje odluke od
strane suda. Sudovi sude isključivo
na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih izvora prava.
Samostalnost i neovisnost sudstva
osigurava jedno također samostalno

sudbena vlast

i neovisno tijelo, a to je Državno sudbeno vijeće. Državno sudbeno vijeće,
u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje o imenovanju, napredovanju,
premještaju, razrješenju i stegovnoj
odgovornosti sudaca i predsjednika
sudova, osim predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojeg
na prijedlog predsjednika Republike
bira i razrješuje Hrvatski sabor. Sudske rasprave su javne te svatko može
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doći i slušati raspravu, međutim, sud
može donijeti odluku kojom isključuje javnost iz cijele ili dijela rasprave
ako je to potrebno radi zaštite javnog reda, državne sigurnosti, čuvanja neke vojne ili poslovne tajne, a
osobiti ako se sudi maloljetnicima ili
u bračnim sporovima.
U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast
obavljaju redovni i specijalizirani sudovi te Vrhovni sud Republike Hrvatske. Redovni sudovi su općinski
i županijski, specijalizirani sudovi su
trgovački, upravni, prekršajni sudovi,
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Visoki upravni sud Republike
Hrvatske i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske. Općinski i prekršajni sudovi djeluju na području jedne ili
više županija, jednog ili više grada ili
čak dijela gradskog područja. Županijski, trgovački i upravni sudovi pokrivaju područje jedne ili više županija, dok Visoki trgovački sud, Visoki

upravni sud i Visoki prekršajni sud
Republike Hrvatske imaju sjedište u
Zagrebu te se ustanovljuju za područje cijele Hrvatske. Vrhovni sud je
najviši sud, sjedište mu je u Zagrebu
te je također odgovoran za predmete iz cijele Hrvatske.
Ustavni sud sastavljen je od 13 sudaca koje bira Hrvatski sabor na razdoblje od osam godina. Sjedište mu je
u Zagrebu. On odlučuje o suglasnosti
zakona i drugih propisa s Ustavom i
zakonom, odlučuje u povodu ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka
državnih i drugih tijela, rješava sukob
nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, odlučuje o odgovornosti predsjednika
Republike, nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i
može zabraniti njihov rad, nadzire
ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i dr.

“MIJENJAM SVOJ (RADNI) STATUS!“
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pravni propisi

Ignorantia iuris nocet ili u prijevodu s latinskog jezika nepoznavanje
prava škodi, jedno je od temeljnih
pravnih načela. Pravna pravila javno
se objavljuju, samim time svakome
su dostupna, stoga se nitko ne može
ispričavati da nije znao da je nešto
zakonom zabranjeno ili da nije regulirano. Zakonom i drugim pravnim
propisima propisana su naša prava i
obveze, određene su granice našeg
ponašanja u raznim situacijama u
društvu.
Kako bi smo lakše mogli koristiti prava koja su nam zajamčena zakonom
ili nekim drugim propisom, a opet da
bismo mogli znati kakvo ponašanje
nije dozvoljeno te koje su granice
našeg postupanja, korisno je poznavati pravne propise. Svakodnevno se
nalazimo u situacijama u kojima imamo priliku iskoristiti neko svoje pravo
ili ispuniti neku obvezu. Na primjer,
kada kupimo nešto u dućanu dužni
smo to i platiti, u protivnom bi se ra-

3.7

dilo o krađi. S druge strane, svatko
od nas ima određena prava, kao što
su pravo na rad, pravo na slobodu,
pravo da nas se poštuje kao čovjeka
bez obzira na spol, vjeru, nacionalnost ili socijalno podrijetlo te u tom
smislu svi trebamo biti isto tretirani.
Među izvorima prava koji nam sve to
jamče postoji određena hijerarhija.
Tako razlikujemo primarne i sekundarne izvore prava.
Primarni izvori su Ustav, međunarodni ugovori i zakoni, a sekundarni su
uredbe, pravilnici, odluke i naputci.
Sekundarni izvori prava su podzakonski akti te akti koje donosi predsjednik republike, ministarstva te niže
rangirana tijela s javnim ovlastima.
Podzakonski pravni propisi detaljnije
uređuju postupke i obveze državnih
tijela i građana na temelju zakonskih
odredbi. Tako primjerice, ministarstva donose pravilnike za provedbu
pojedinih zakona.

ustav

Ustav je hijerarhijski najviši pravni
izvor i temeljni državni dokument
koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. prosinca 1990., a svečano
proglasio 22. prosinca 1990., zbog
čega ga se još naziva „božični“ Ustav.
Od kada je donesen, Ustav je nekoliko puta izmjenjen, međutim njegova
svrha je uvijek ista. Ustavom je odre-

đeno ustrojstvo državne vlasti te su
svakome zajamčena temeljna ljudska
prava i slobode te gospodarska, socijalna i kulturna prava. Ustavom je
propisano da svi zakoni moraju biti
u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. O donošenju i promjeni Ustava odlučuje
Hrvatski sabor.
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3.8
Međunarodni ugovor je svaki sporazum sklopljen između dvaju ili više
subjekata međunarodnog prava,
koji je uređen međunarodnim pravom, bez obzira na njegov poseban
naziv. Međunarodni ugovor može
nositi razne nazive kao što su ugovor, konvencija, protokol, sporazum,
pakt, memorandum, akt i sl. Može
biti sadržan u jedinstvenoj ispravi ili
u više međusobno povezanih isprava. Može se sklapati između dva subjekta međunarodnog prava, tada
govorimo o bilateralnim međunarodnim ugovorima, ili više subjekata
međunarodnog prava kada je riječ o
multilateralnim međunarodnim ugovorima.
Subjekt međunarodnog prava može
biti država, neka međunarodna organizacija kao npr. Ujedinjeni naro-

međunarodni ugovori

di, a rjeđe i neki drugi međunarodni
subjekt kao npr. neki oslobodilački
pokret.
Međunarodnim ugovorom uređuju
se značajna pitanja, kao primjerice
međunarodna trgovina ili suradnja
država u pogledu proganjanja počinitelja kaznenih djela. Važno je napomenuti da međunarodni ugovori
koje Republika Hrvatska sklapa s
drugim državama ili međunarodnim
organizacijama, a sklopljeni su i potvrđeni prema posebnoj proceduri
koja se zahtijeva, čine dio unutarnjeg
pravnog poretka i po pravnoj snazi
su iznad zakona. Sklopiti međunarodni ugovor mogu Hrvatski sabor,
predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske, ovisno o sadržaju tog
ugovora.

3.9
Zakon je akt države koji predstavlja
osnovnu polugu za funkcioniranje
ukupnog pravnog poretka. Svi zakoni moraju biti u skladu s Ustavom, a
svi ostali propisi u skladu s Ustavom
i zakonom.
Zakonom se uređuju različita područja života. Tako primjerice postoji

zakoni

Kazneni zakon, kojim se propisuju
kaznena djela i odgovarajuće sankcije kao posljedica takvih djela, zatim
Obiteljski zakon koji uređuje obiteljske odnose, odnose između roditelja
i djece ili bračnih drugova, Zakon o
socijalnoj skrbi, Zakon o radu i brojni
drugi.
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postupak donošenja zakona

Zakone donosi Hrvatski sabor, a pravo predlagati zakone Saboru ima
svaki zastupnik, klubovi zastupnika
i radna tijela Hrvatskog sabora te
Vlada Republike Hrvatske. Postupak donošenja zakona pokreće se
dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora. Predsjednik Sabora
primljeni prijedlog zakona upućuje
predsjednicima svih radnih tijela,
zastupnicima i predsjedniku Vlade,
kada Vlada nije predlagatelj. O svakom prijedlogu zakona u Saboru se
vodi rasprava u kojoj svaki zastupnik
ima pravo izraziti svoje slaganje ili
neslaganje sa pojedinom odredbom
ili prijedlogom zakona u cjelini. Prije
rasprave na sjednici Sabora predsjednik matičnog radnog tijela i Odbora
za zakonodavstvo dužni su prijedlog
zakona uvrstiti na dnevni red sjednice
radnog tijela, provesti raspravu te se
izjasniti o svim elementima prijedloga zakona.
Rasprava o prijedlogu zakona provodi se u dva čitanja. Prvo čitanje zakona je prvi dio u postupku donošenja
zakona koji se provodi na sjednici
Sabora. Ono obuhvaća: uvodno izlaganje predlagatelja, opću raspravu o
prijedlogu zakona, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala prijedlog
te se na kraju donosi zaključak o tome
je li zakon uopće potrebno donijeti.
Ako prijedlog zakona bude prihvaćen predlagatelj je dužan konačan
prijedlog zakona podnijeti u roku od
6 mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona. Ako to ne učini sma-

trat će se da je postupak donošenja
zakona obustavljen. Rasprava o konačnom prijedlogu se smatra drugim
čitanjem i ono obuhvaća raspravu o
tekstu konačnog prijedloga zakona,
raspravu o stajalištima radnih tijela,
raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima
te donošenje zakona. U slučajevima
kada je na tekst konačnog prijedloga
zakona podnesen veći broj amandmana ili kada su amandmani takve
naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona, provodi
se i treće čitanje.
Amandman je prijedlog za izmjenu ili
dopunu konačnog prijedloga zakona
koji se podnosi u pisanom obliku s
obrazloženjem predsjedniku Sabora
najkasnije do kraja rasprave na sjednici Sabora o konačnom prijedlogu
zakona. Pravo podnošenja amandmana ima svaki zastupnik, klubovi
zastupnika i radna tijela Sabora, te
Vlada.
Iznimno, zakon se može donijeti po
hitnom postupku. Zakoni se po hitnom postupku donose kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito
opravdani državni razlozi, odnosno
kada je to nužno radi sprečavanja ili
otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu.
Prije nego što stupe na snagu zakoni
i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u “Narodnim novinama”,
službenom listu Republike Hrvatske.

4

4
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EUROPSKA UNIJA
Europska unija je regionalna organizacija europskih država kroz koju članice ostvaruju zajedničke ciljeve kao
što su gospodarski i društveni razvoj,
visoka razina zaposlenosti te zaštita
prava i interesa građana.
Proces udruživanja europskih država
započeo je kao udruživanje država
članica u sklopu Europske zajednice
za ugljen i čelik (osnovane 1952. Pariškim ugovorom), a nekoliko godina
poslije proširio se i na područje nuklearne energije u okviru Europske
zajednice za atomsku energiju (Euratom) i na područja gospodarske suradnje u sklopu Europske ekonomske zajednice (EEZ). EEZ i Euratom
osnovane su Rimskim ugovorima
1958. godine.
Iako je početku udruživanje zemalja Europe imalo za cilj gospodarsku
suradnju, od samih je početaka postojala ideja i politički približiti zemlje
Europe. Europske su zajednice prerasle u Europsku uniju 1993. godine
kada je stupio na snagu Ugovor iz
Maastrichta. Današnja je Europska
unija, osim što regulira tržište i gospodarska pitanja na području država
članica, nadležna i za brojne druga
pitanja, uključujući i kulturu, obrazovanje i zaštitu zdravlja. Europska
unija omogućava slobodno kretanje

robe, kapitala, radnika. Zemlje članice imaju zajedničku valutu, Euro, a
granice između zemalja članica više
ne postoje u smislu slobodnog kretanja ljudi i robe.
Hrvatska će 1. srpnja 2013., stupanjem na snagu Ugovora o pristupanju, postati 28. članica Europske unije ćime nam se otvaraju brojne nove
mogućnosti, od slobodnijeg kretanja
europskim prostorom, lakšeg pristupa europskim obrazovnim institucijama do mogućnosti lakšeg zapošljavanja u drugim europskim zemljama.
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MEDIJI
Mediji predstavljaju univerzalno
„sredstvo“ za informiranje. Kako bi se
na što bolji način javnosti predstavili
problemi s kojima se susreću mladi
iz sustava za djecu i mlade bez adekvatne roditeljske skrbi, potrebno je
poznavati principe djelovanja medija.
Mediji djeluju po principu izvještavanja javnosti o raznim temama koje
se dotiču nekog društva ili pak samo
neke društvene grupe.
Danas mladi uglavnom koriste elektroničke medije, a ponajviše Internet.
Od izuzetne je važnosti kako djelovati na Internetu, na način koji će biti
najprikladniji za prikazivanje problema zapošljavanja mladih iz spomenutog sustava.
Važno je znati napisati vijest za Facebook, neki forum i sl. Vijest je „kraljica medija“, koja na istinit, kratki i
sažeti oblik izvještava javnost o nekoj
temi, događaju ili problemu. Prilikom
pisanja vijesti za internetske oblike
(Facebook, forum i dr.) vrijedi imati na umu da naslov privlači pažnju,
treba pojednostaviti rječnik, koristiti
kratke rečenice i dr.
Kako će na okruglom stolu biti puno
novinara – predstavnika medija, važno je i znati medijima prikazati/prezentirati svoje probleme – probleme

s kojima se susreću mladi iz spomenutog sustava tijekom zapošljavanja.
Savjeti za prezentiranje navedenog
problema medijima i drugim sudionicima okruglog stola:
• govoriti jasno, u kratkim rečenicama
• dobro se pripremiti za temu o kojoj će se iznositi mišljenje
• unaprijed odrediti moguća
pitanja za ostale sudionike okruglog
stola
• mirna komunikacija – afirmativna
• gledati u druge sudionike okruglog stola
• izlagati svoje probleme drugim
sudionicima, a ne za druge sudionike
• iskrenost
• stav tijela i govor tijela moraju biti
opušteni, ali ne previše.
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BILJEŠKE...
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PRIJATELJI PROJEKTA
MINISTARTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
MINISTARTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
MINISTARTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
VELEPOSLANSTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE
VELEPOSLANSTVO KRALJEVINE BELGIJE
VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE AUSTRIJE
GRAD ZAGREB
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
HRVATSKO-AUSTRIJSKA TRGOVINSKA KOMORA
HRVATSKI AUTOKLUB
EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU, FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU
HRVATSKI STUDIJI
KAUFLAND
PEVEC
INA
L’OREAL ADRIA
ADECCO
SIRANA GLIGORA
3M
CINESTAR
UDRUŽENJE UGOSTITELJA ZAGREB
EXCELSA
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI
SIRANA GLIGORA
STYRIA
HRT
NOVA TV
THE WALL
EUROPLAKAT
B1 PLAKATI
RTL POMAŽE DJECI
CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI
REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU
NOVA BUDUĆNOST
SIRIUS - CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE
SAVJETOVALIŠTE MODUS
MEDIA & REFORM CENTAR NIŠ
STAMBENA ZAJEDNICA ZAGREB, PODRUŽNICA I.G.KOVAČIĆ
STAMBENA ZAJEDNICA ZAGREB, PODRUŽNICA A.G. MATOŠ
DOM ZA DJECU „SVETA ANA“, VINKOVCI
DOM ZA DJECU „KLASJE“, OSIJEK
DOM ZA DJECU „MAESTRAL“, SPLIT
DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD
DOM ZA DJECU “IZVOR”, SELCE

