
 
 

 
 
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 14. sjednici održanoj 1. lipnja 2012. godine razmatralo je Nacrt 
prijedloga Zakona o reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i za 
kolektivno pregovaranje, s konačnim prijedlogom zakona. Na osnovi rasprave i 
izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva utvrđeno je sljedeće:  
 

MIŠLJENJE 
 
         Predstavnici Vlade RH podržavaju Nacrt prijedloga Zakona o reprezentativnosti 
za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i za kolektivno pregovaranje, s konačnim 
prijedlogom zakona. 

         Predstavnici sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca ne 
podržavaju Nacrt prijedloga Zakona o reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim 
tijelima i za kolektivno pregovaranje, s konačnim prijedlogom zakona te traže njegovo 
vraćanje tripartitnoj radnoj skupini na doradu.       

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE, 

MATICE HRVATSKIH SINDIKATA I HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 
 

           Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga 
sindikata ne podržavaju Nacrt prijedloga Zakona o reprezentativnosti za sudjelovanje u 
tripartitnim tijelima i za kolektivno pregovaranje, s konačnim prijedlogom zakona iz sljedećih 
razloga: 
 
           Savez samostalnih sindikata hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga 
sindikata smatraju da u Nacrtu prijedloga Zakona o reprezentativnosti za sudjelovanje u 
tripartitnim tijelima i za kolektivno pregovaranje, s konačnim prijedlogom zakona nije 
postignut dovoljan stupanj suglasnosti sve tri strane te ga ocjenjuju nepripremljenim i 
neprihvatljivim za upućivanje u daljnju proceduru. Predmetnom Nacrtu prijedloga Zakona 
posebice zamjeraju: unošenje zbrke u autonomne zadaće sindikalnih udruga i njihovih 
udruga više razine, neravnopravan tretman sindikata i udruga poslodavaca, 
nedorečenu i neprovedivu, a u dijelovima i apsolutno neprihvatljivu proceduru 
utvrđivanja reprezentativnosti, neusklađenost kriterija s javno proklamiranim ciljevima 
Zakona, izmjenu Zakona o radu ovim Zakonom (i to ne samo članka 262. ZOR-a, već i 
niza drugih navedenih ili nenavedenih članaka) – što će za posljedicu zasigurno imati 
daljnju fragmentaciju sindikalne scene, slabljenje sindikata i kolektivnog pregovaranja 
te pravnu nesigurnost. 
Stoga Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga 
sindikata traže vraćanje Zakona tripartitnoj radnoj skupini na doradu.  

 
 
 
 



IZDVOJENO MIŠLJENJE NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA 
 
           Nezavisni hrvatski sindikati smatraju da u Nacrtu prijedloga Zakona o 
reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i za kolektivno pregovaranje, s 
konačnim prijedlogom zakona nije postignut dovoljan stupanj suglasnosti sve tri strane te ga 
ocjenjuju neprihvatljivim za upućivanje u daljnju proceduru. Predmetnom Nacrtu 
prijedloga Zakona posebice zamjeraju što se kroz njega mijenjaju neke odredbe Zakona o 
radu. Takvo mijenjanje odredbi jednog zakona kroz drugi zakon unosi nesigurnost u pravni 
sustav te je takav postupak neprihvatljiv neovisno o samom sadržaju odredbi. 
Stoga Nezavisni hrvatski sindikati traže vraćanje Zakona tripartitnoj radnoj skupini na 
doradu.  
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE UDRUGE RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE 
 

           Za Udrugu radničkih sindikata Hrvatske neprihvatljiva je bilo kakva izmjena Zakona 
o radu posredno kroz odredbe Zakona o reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim 
tijelima  i za kolektivno pregovaranje. 
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