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NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U LIPNJU 2017. GODINE  

  
1. Registrirana nezaposlenost krajem lipnja 2017. godine  

Krajem lipnja u Zavodu za zapošljavanje - Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 5.807 

nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (svibanj 2017.) evidentirano je 6.3% ili 393 osoba manje, 

a u odnosu na prošlu godinu (lipanj 2016.) nezaposlenost je manja za 24.1 % ili 1840 nezaposlenu osobu.  

 

  

Nezaposleni prema spolu  - Krajem lipnja 2017. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu 

Virovitica  bilo  je evidentirano 3.339 nezaposlenih žena, s udjelom od 57.5% naspram 2.468 nezaposlenih 

muškarca ili 42.5%. Udio nezaposlenih žena, u usporedbi s prethodnim mjesecom, smanjio  se za 7.7 

posto ili 277 osoba, a u usporedbi s lipnjem prošle godine broj nezaposlenih žena smanjio se za 841 

osobu odnosno za 20.1 postotnih bodova.  

  

Nezaposleni prema dobi – S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti 

imaju osobe preko 50  godina starosti (35.2%).  
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Nezaposleni prema razini obrazovanja - U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini 

obrazovanja najveći udio  imaju osobe sa završenom  srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV 

(1.839 ili 31.7%).  Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (1.640 ili 28.2%),  osobe sa 

završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (1.457 ili 25.1%) i osobe bez škole i 

nezavršene osnovne škole (424 ili 6.3%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim 

studijem/fakultetom, akademijom (211 ili 2.6%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (298 ili 7.3%).  

  

Nezaposlenost prema Ispostavama1 - Krajem lipnja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je 

slijedeći broj nezaposlenih osoba:  

· Ispostava Virovitica – 2.650,  

· Ispostava Slatina – 1.932,  

· Ispostava Orahovica – 715,  

· Ispostava Pitomača – 510.  

  

Nezaposlenost prema  gradu i općini stanovanja  - Krajem lipnja 2017. godine evidentiran je slijedeći 

broj nezaposlenih osoba: grad Virovitica - 1.309 grad Slatina - 1.022, grad Orahovica - 271, općina 

Pitomača - 510, općina Crnac - 107, općina Čačinci - 181, općina Čađavica - 161, općina Gradina - 352, 

općina Lukač - 240, općina Mikleuš - 119, općina Nova Bukovica - 135, općina Sopje - 188, općina 

Suhopolje - 510, općina Špišić Bukovica - 233, općina Voćin - 308, općina Zdenci - 156.  

 

  

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti - U lipnju 2017. godine na evidenciji Zavoda za 

zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica evidentirana su 672 korisnika prava na novčanu naknadu što 

je za 9 korisnika više nego prošli mjesec. U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika novčane 

naknade smanjio se za 349 osoba.   

Udio korisnika novčane naknade iznosi 11.6% u ukupnom broju nezaposlenih osoba.  

Korisnicima novčane naknade  Područnog ureda Virovitica u lipnju je isplaćeno 1.098.012,59 

kuna. 

  

 

  

                                                        
1  Ispostava Virovitica obuhvaća područje grada Virovitice i općine: Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i Suhopolje     , 

   Ispostava Slatina obuhvaća područje grada Slatine i općine: Voćin, Sopje, Nova Bukovica, Mikleuš i Čađavica  

   Ispostava Orahovica obuhvaća područje grada Orahovice i općine: Crnac, Čačinci i Zdenci  

   Ispostava Pitomača obuhvaća područje općine Pitomača  



2. Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom lipnja 2017.  

 

Ulasci u evidenciju nezaposlenih  - U lipnju 2017. godine na evidenciju nezaposlenih prijavilo se 569 

osoba (8 osoba manje nego u istom periodu prošle godine). Najviše novoprijavljenih osoba došlo je 

izravno iz radnog odnosa (374 ili 65.7%) i iz neaktivnosti (126 ili 22.1%). Iz redovnog školovanja  prijavilo  

se 67 osoba, a iz nekog drugog oblika rada evidentirane su 2 osobe.   

 
Izlasci iz evidencije nezaposlenih - Iz evidentirane nezaposlenosti otišle su ukupno 962 osobe (68 osoba 

više nego u istom periodu prošle godine). Zbog zapošljavanja (bilo po ugovoru o radu, ugovoru o djelu ili 

drugom obliku rada) evidenciju je napustilo 730 osoba (75.9%). 

 
Zapošljavanje na temelju radnog odnosa - Na temelju radnog odnosa u lipnju 2017. godine zaposleno je 

ukupno 730 osoba iz evidencije, što je za 84 osobe više nego u istom periodu prošle godine. Zaposleno je 

514 osoba na području Područnog ureda Virovitica, a 198 osoba zaposleno je  izvan područja Područnog 

ureda Virovitica tj. u drugim županijama na području RH  te 18 osoba u inozemstvu.  

 

  Pregled zaposlenih s evidencije Zavoda - Područni ured Virovitica:  

  UKUPNO  ŽENE   MUŠKARCI  

NA ODREĐENO VRIJEME  708   420 288 

    - sezonski  210  153 57 

    - zamjena  4  3 1 

    - veći opseg posla  79  44 35 

    - ostalo  415  220 195 

NA NEODREĐENO VRIJEME  22  9 13 

    - novi poslovi  2  2 0 

    - upražnjeni poslovi  1  0 1  

    - ostalo  19  7 12 

UKUPNO  730  429 301 

  

Od ukupno 730 zaposlenih osoba tijekom lipnja njih 708 ili 96.9% zaposleno je na određeno vrijeme, a  22 

osobe ili3.1 % na neodređeno vrijeme.   

 

ODJEL ANALITIKE, STATISTIKE I INFORMATIKE 


