
 

1 
 

 
 
Povjerenstvo za socijalnu politiku   
Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada 
 
 
Sukladno članku 39. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih 
tijela, a u vezi članka 30. Poslovnika Povjerenstvo za socijalnu politiku te Povjerenstvo za 
zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada na 1. zajedničkoj sjednici 
Povjerenstava održanoj 20. veljače 2012. godine razmatrala su Prijedlog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme 
nezaposlenosti, s konačnim prijedlogom Zakona. 
 
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova oba Povjerenstva utvrđeno je sljedeće  
 

 
 

MIŠLJENJE 
 

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada te Povjerenstvo za 
socijalnu politiku podržavaju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s konačnim prijedlogom 
Zakona, uz prihvaćene izmjene članaka 1., 2. i 3.  
 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE HUP-a 
 
Hrvatska udruga poslodavaca podržava aktivnosti Vlade Republike Hrvatske koje su 
usmjerene racionalizaciji, no ne može podržati izmjene broja članova Upravnog vijeća HZZ-a 
na predloženi način jer se time narušava omjer zastupljenosti interesnih strana u istome. 
 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SSSH I NHS 
 

A) Sindikalne središnjice podržavaju promjene ovoga Zakona u dijelu koji se 
odnosi na sljedeće: 

• kako se nezaposlenim osobama ne trebaju smatrati predsjednici ili članovi uprave 
društva neovisno o njihovom radno-pravnom statusu, 

• novčane pomoći za vrijeme obrazovanja, 

• te kako treba ispraviti nepravdu učinjenu ženama koje su izgubile pravo na novčanu 
naknadu koju bi inače kao nezaposlene osobe ostvarivale do novog zapošljavanja 
odnosno ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu, a radi promjena Zakona o 
mirovinskom osiguranju s jedne strane, te upitnog sadržaja izdanih rješenja od stane 
Zavoda. 

 
B) U pogledu ostalih odredbi Prijedloga Zakona sindikalne središnjice traže 

zadržavanje postojećih zakonskih odredbi tj. protive se poglavito sljedećim 
promjenama: 

 
1. Prema Prijedlogu predmetnog Zakona nezaposlenom se osobom neće se smatrati ona 

osoba koja, iako nije u radnom odnosu, traži posao i raspoloživa je za rad, ostvari 
mjesečni primitak od pružanja usluga, odnosno dohodak od druge samostalne 
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djelatnosti veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj godini (koju 
isplaćuje Zavod) tj. veći od 1560,00 kuna (prema važećem Zakonu 2.600,00 kn), 
- takvu će osobu Zavod prestati voditi u evidenciji nezaposlenih osoba te obustaviti 

isplaćivanje novčane naknade koju je ostvarila  
- i to za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno 

ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane 
naknade u prethodnoj kalendarskoj godini. 
 

Sindikalne središnjice protive se ovakvoj promjeni i traže zadržavanje postojećih 
zakonskih odredbi. 

 
2. Prema ovome Prijedlogu Zakona ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu 

priječilo bi pravo nezaposlene osobe u ostvarivanju statusa nezaposlenosti kao i pravo 
na novčanu naknadu s toga temelja. 
 
Sindikalne središnjice su mišljenja, kako niti jedna mjera ove ali i budućih Vlada 

RH ne smije biti usmjerena ka stimuliranju ostvarivanja prava na prijevremenu 
starosnu mirovinu, odnosno povećanje broja ranije umirovljenih, pa niti radi 
„popravljanja“ stanja u pogledu broja nezaposlenih osoba. Radi toga traže 
zadržavanje postojećih odredbi. 

 
3. Prema Prijedlogu Zakona dodatno se sankcioniraju osobe koje rade bez odgovarajućih 

ugovora. 
 
Sindikalne središnjice smatraju kako u ovome dijelu treba sankcionirati 

poslodavce kao jaču ugovornu stranu, a postojeće sankcioniranje je dostatno i 
odredbu u tome pogledu ne treba mijenjati. 
 
4. Prema Prijedlogu smanjuje se broj članova Upravnog vijeća Zavoda. 

 
Sindikati smatraju kako se na taj način zadire u kvalitetu rada, a što se tiče 

troškova isti se mogu umanjivati i neovisno o broju članova Upravnog vijeća. 
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