
PROGRAMI OBRAZOVANJA

ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJA

VAUČERI



VJEŠTINE

• Jedan od ključnih izazova: niska stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju

• Vještine su glavna pokretačka snaga rasta i produktivnosti rada:

• ključne za nezaposlene i mlade koji prvi puta dolaze na tržište rada

• osiguravaju pristup kvalitetnijim poslovima i uvjet su za uspješan razvoj karijere

• presudne i za sve zaposlene za zadržavanje u zaposlenosti u vremenima brzih tehnoloških, društvenih i 

ekonomskih  promjena

• Usvajanje novih vještina omogućit će povećanje zapošljivosti te bolju usklađenost ponude i potražnje na 

tržištu rada

• Cilj: omogućiti veće sudjelovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba u cjeloživotnom obrazovanju s 

naglaskom na stjecanju vještina povezanih sa zelenom i digitalnom tranzicijom, a poslodavcima osigurati 

kvalitetnu radnu snagu



RASTUĆI SEKTORI SA ZELENIM POSLOVIMA

• Prema mišljenima stručnjaka, najveći potencijal za stvaranje zelenih poslova su 

sljedeći:

• energetika/strojarstvo, elektrotehnika i računarstvo, graditeljstvo, poljoprivreda i 

prehrana, transport i turizam.



ŠTO SU VAUČERI?

• model za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba sukladno potrebama 

gospodarstva

• financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih



ZAŠTO VAUČER?

Stjecanje potrebnih 
vještina na brz i učinkovit 
način

Osigurava zapošljivost i 
konkurentnost na tržištu 

rada

Aplikativno podržano –
minimalno administriranje

Vještine prema 
individualnim potrebama 

korisnika

Izbor programa i obrazovne 
institucije je na korisniku 

Stručna podrška pri izboru 
obrazovnih programa 

Savjetovanje i usluge 
profesionalnog 

usmjeravanja za ranjive 
skupine

Značajna financijska 
sredstva

Za zaposlene i nezaposlene



KAKO 
KORISTITI 
VAUČER



DIGITALNA DODJELA PUTEM APLIKACIJE HZZ-A

Korisnik kreira

korisnički 

račun na

stranici HZZ a

Korisnik

odabire

vještinu iz

kataloga vještina

za koju se traži

dodjela vaučera i

obrazlaže potrebu

za odabranom

vještinom

Prema kriterijima

regionalne

dostupnosti i

zadanih

financijskih

ograničenja,

korisnik odabire

pružatelja 

usluga

na tržištu za

određeni program

obrazovanja

Korisnik

prilaže

ponudu i

kurikulum

programa za

stjecanje vještine

koju je odabrao



Savjetnik za 

zapošljavanje

provjerava kriterije, 

analizira

ponudu i potražnju za

odabranim zanimanjem 

na

lokalnoj i regionalnoj 

razini

(putem Portala tržišta 

rada) te

odobrava program

obrazovanja

HZZ sklapa ugovor

s

korisnikom i vrši 

plaćanje

pružatelju usluge

obrazovanja

Po završetku 

programa,

korisnik je dužan 

uložiti

ispravu o uspješnom

završetku programa u

aplikaciju.



KATALOG VJEŠTINA





INTEGRIRANA KORISNIČKA PODRŠKA



PRUŽATELJI OBRAZOVANJA

• Popis svih pružatelja obrazovanja nalazi se na linku: 

https://vauceri.hzz.hr/katalog-vjestina/pruzatelji/

https://vauceri.hzz.hr/katalog-vjestina/pruzatelji/


PROGRAMI KOJE NUDI 
OBRTNIČKO UČILIŠTE



STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

• Crtanje u ravnini pomoću računala

• Proizvodnja podržana računalom

• Virtualno oblikovanje sustava - 3D modeliranje

• Crtanje u prostoru pomoću računala

• Montiranje i spajanje sunčevih toplinskih sustava i kolektora

• Održavanje sunčevih toplinskih sustava

• Puštanje u rad sunčevog toplinskog sustava



ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

• Instalacija fotonaponskih sustava



POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

• Ekološka proizvodnja i prerada ljekovitog bilja

• Ekološka proizvodnja i prerada voća

• Ekološka proizvodnja i prerada povrća



TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

• Izrađivanje slastica alternativne prehrane

• Pripremanje jela uz potpuno iskorištavanje namirnica

• Pripremanje jela za posebne oblike prehrane



EKONOMIJA I TRGOVINA

• Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

• Internetski marketing i brendiranje

• + djelomična kvalifikacija asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje 

programima


