
 
 

 
 
Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava   
 
Sukladno članku 39. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih 
radnih tijela, a u vezi članka 30. Poslovnika Povjerenstvo za zakonodavstvo, 
kolektivne pregovore i zaštitu prava na 8. sjednici održanoj 5. rujna 2011. godine 
razmatralo je Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o Pučkom pravobranitelju.  
 
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva utvrđeno je 
sljedeće  
 

MIŠLJENJE 
 

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnici Matice hrvatskih 
sindikata i predstavnici Hrvatske udruge sindikata podržavaju Nacrt Konačnog 
prijedloga Zakona o Pučkom pravobranitelju. 

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 

HRVATSKE 
 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske ne podržava Nacrt konačnog prijedloga 
Zakona o pučkom pravobranitelju iz sljedećih razloga: 
 
SSSH drži da je ukidanje dosadašnjih posebnih pravobranitelja  za djecu, žene, 
osobe s invaliditetom i starije osobe, te njihovo „utapanje“ u Ured pučkog 
pravobranitelja  nepotreban korak natrag u odnosu na dosegnutu razinu zaštite i 
unapređenja prava ovih posebnih kategorija. Ovaj Prijedlog zakona nije, a prema 
konceptu novog Ureda, niti ne može jamčiti kako neovisnost zamjenika pučkog 
pravobranitelja za prava posebnih kategorija tako niti nužnu fokusiranost na njihovu 
zaštitu i unaprjeđenje. Ponuđeni koncept udaljava se od proklamiranih ciljeva 
nacionalnih politika koje Hrvatska službeno zagovara, te ugrožava oživotvorenje 
međunarodnih standarda zaštite i unapređenja ljudskih, socijalnih i ekonomskih 
prava zajamčenih međunarodnim dokumentima koje je RH potpisala ili preuzela. 

 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA 
 
Nezavisni hrvatski sindikati ne prihvaćaju Konačni prijedlog Zakona o pučkom 
pravobranitelju jer, unatoč iznesenim tvrdnjama, smatraju kako pripajanje 
specijaliziranih ureda pravobraniteljica neće doprinijeti jačanju zaštite posebno 
osjetljivih skupina građana. Pripajanje specijaliziranih ureda doprinosi jačanju ureda 
pučkog pravobranitelja i širenju područja njegovog rada, no pri tome dovodi u pitanje 
mogućnost pružanja one razine zaštite koja je bila pružana kroz specijalizirane 
urede. Kadrovsko pojačanje ureda pučkog pravobranitelja osobama zaposlenim u 



specijaliziranim uredima imat će za posljedicu njihovu profesionalnu disperziranost 
na sva područja rada budućeg ureda pučkog pravobranitelja, čime pružanje 
specijalizirane zaštite može biti znatno oslabljeno. 

 
Slijedom navedenog, smatramo kako će čin pripajanja specijaliziranih ureda 
pravobraniteljica imati za posljedicu kadrovsko i svako drugo jačanje ureda pučkog 
pravobranitelja, ali podredno i puno važnije, slabljenje pružanja zaštite u područjima 
koja su do sada bila pokrivena radom specijaliziranih ureda i njihovih stručnjaka.  
 
Za ovakav postupak Nezavisni hrvatski sindikati ne vide nikakvu potrebu, jer bi 
štoviše uspjeh u dosadašnjem radu specijaliziranih ureda i njihova kvaliteta koja je 
prepoznata i od strane međunarodnih organizacija (Odbor UN-a za uklanjanje 
diskriminacije) morali biti dovoljno jamstvo za nastavak njihova rada u dosadašnjim 
organizacijskim uvjetima.  
 
 
 

 
 

Koordinatorica Povjerenstva  
 

Admira Ribičić, v.r. 


