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Zagreb, 9. listopada 2013. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa186. sjednice Gospodarsko-socijalnog vije ća, održane 3. listopada 2013.godine u 
Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica gra da Vukovara 78. 
 
 
Predstavnici Vlade Republike Hrvatske u GSV-u 

- prof.dr.sc. Mirando Mrsić, dr. med., ministar rada i mirovinskoga sustava, član i predsjednik 
Vijeća 

- prof. dr. sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnoga razvoja i 
fondova EU 

- Slavko Linić, ministar financija 
- mr. sc. Boris Lalovac, zamjenik ministra financija, zamjenik člana 
- Ljubica ðukanović, pomoćnica ministra zdravlja, zamjena člana 

 
PredstavniciHrvatske udruge poslodavaca u GSV-u  

- Damir Kuštrak, član Savjeta HUP-a, član i dopredsjednik Vijeća 
- doc. dr. sc. Ivan Mišetić, član  
- Zdravko Jelčić, član 
- mr. sc. Bernard Jakelić, zamjena člana 
- Nataša Novaković, zamjenica člana 

 
Predstavnici sindikalnih središnjica u GSV-u 

- Damir Jakuš, HURS, član i dopredsjednik Vijeća 
- Krešimir Sever, NHS, član 
- Mladen Novosel, SSSH, član  
- Vilim Ribić, MHS, član 
- Mirela Bojić, MHS, zamjenica člana 
- Zdenko Mučnjak, HURS, zamjenik člana 

 
Ostali prisutni: 

- Sandra ArtukovićKunšt, zamjenica ministra pravosuña 
- Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava 
- Mirjana Rañenović, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava 
- Matija Kroflin, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
- Boris Feis, SSSH 
- Gordana Palajsa, SSSH 
- mr. sc. Dubravka Matić, Samostalna služba za socijalno partnerstvo 

 
 
Sjednica je započela u 14,00 sati, a otvorio ju je i vodio predsjednik Vijeća, prof. dr. sc. Mirando 
Mrsić, dr. med., te je predložio dopunjeni:  
 

Dnevni red: 
 

0. Usvajanje zapisnika sa 185. sjednice Gospodarsko -socijalnog vije ća, te Izvješ će o 
realizaciji zaklju čaka sa 185. sjednice Gospodarsko-socijalnog vije ća, 

1. Zaštita prava radnika pred sudom – problemi i mo guća rješenja, 
(uvodno izlaganje: Sandra ArtukovićKunšt, zamjenica ministra pravosuña) 

2. Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2014.-20 16. i aktualna ekonomska politika, 
(uvodno izlaganje: Slavko Linić, ministar financija) 
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3. Nacrt prijedloga zakona o potpori za o čuvanje radnih mjesta, 
(uvodno izlaganje: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., ministar rada i mirovinskoga 
sustava) 

4. Prijedlog zakona o Središnjem registru osigurani ka (REGOS) 
5. Razno. 

 
Budući da su nakon dostave prijedloga za proširenje dnevnog reda današnje sjednice točkom 4. 
(Prijedlog zakona o REGOS-u), reagirali Nezavisni hrvatski sindikati, ministar Mrsić pojasnio je 
okolnosti izrade prijedloga zakona te činjenicu da su socijalni partneri bili uključeni u izradu 
prijedloga zakona i već su bili pozvani da dostave svoja mišljenja. Meñutim, na inzistiranje 
sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca da im se ipak omogući da još jednom 
pregledaju prijedlog zakona, zaključeno je da će se isti raspraviti na sjednici Povjerenstva za 
socijalnu politiku, koja će se održati slijedeći tjedan. 
 
 
Točka 0. Usvajanje zapisnika sa 185. sjednice Gospodar sko-socijalnog vije ća 
 
Budući da nisu zaprimljene nikakve primjedbe na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice Vijeća, 
isti je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 1. Zaštita prava radnika pred sudom – problemi i  mogu ća rješenja  
 
U uvodnom izlaganju zamjenica ministra pravosuña, Sandra ArtukovićKunšt, prezentirala je 
podatke o vrstama zahtjeva za zaštitom prava radnika koji se pojavljuju pred sudom za 2011. i 
2012. godinu te o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, kojima se nastojalo 
olakšati procesuiranje takvih sporova. Konstatirano je kako je s obzirom na priljev predmeta 
ocijenjeno opravdanim uspostaviti samo jedan poseban sud za radne sporove – onaj u Zagrebu, 
dok će se u drugim općinskim sudovima u RH inicirati osnivanje posebnih odjela za radne sporove. 
Posebno je istaknula važnost izvansudskog rješavanja sporova. 
 
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali Mirando Mrsić, Damir Kuštrak, Vilim Ribić, Krešimir Sever, 
Gordana Palajsa, Mladen Novosel, Damir Jakuš, Nataša Novaković i Sandra ArtukovićKunšt, 
usvojeni su sljedeći 
 

ZAKLJU ČCI 
 

1. Gospodarsko-socijalno vijeće ocjenjuje da su učinjeni pomaci u ubrzavanju rješavanja 
radnih sporova, ali da postoji prostor za dodatnim unapreñenjem sustava. 

2. Gospodarsko-socijalno vijeće, a temeljem podnijetog izvješća Ministarstva pravosuña o 
zaštiti prava radnika pred sudom, podržava inicijativu Ministarstva pravosuña da se nakon 
racionalizacije mreže sudova pristupi osnivanju posebnih odjela na općinskim sudovima za 
radne sporove, kako bi se kroz specijalizaciju sudova osigurala učinkovita i brza zaštita 
prava stranaka u radnom sporu. 

3. Gospodarsko-socijalno vijeće je mišljenja da bi se dodatni napori trebali kontinuirano 
ulagati u promoviranje alternativnih oblika rješavanja sporova, kao što su mirenje i 
arbitraža, kako bi se na taj način utjecalo na smanjenje broja sporova pred sudovima. 

4. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže da tripartitna radna skupina zadužena za izradu 
Zakona o radu, a u kontekstu podnijetog izvješća Ministarstva pravosuña, dodatno razmotri 
potrebu izmjene instituta zahtjeva za zaštitu prava. 

5. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže da se problem kolektivnih tužbi raspravi u suradnji 
sa socijalnim partnerima na stručnoj razini. 

 
Točka 2. Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2014. -2016. i aktualna ekonomska 

politika 
 
U uvodnom izlaganju, ministar financija Slavko Linić ukratko je izložio situaciju u Državnom 
proračunu i makroekonomske pokazatelje koji su utjecali na izradu Smjernica ekonomske i fiskalne 
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politike za naredno razdoblje. Posebno je naglasio mjere za poštivanje rokova plaćanja od 30 
odnosno 60 dana. 
 
Potpredsjednik Vlade RH, prof. dr. sc. Branko Grčić, je dodao kako je Vlada RH uz Smjernice 
usvojila i dodatne mjere za poticanje gospodarskog rasta. Kao jednu od mjera izdvojio je izdvajanje 
pratećih djelatnosti iz sustava javne uprave, kao što su čišćenje, održavanje, ugostiteljske usluge i 
sl. Takoñer se planiraju posebne mjere za zdravstvo i školstvo u cilju uspostave racionalizacije i 
učinkovitosti sustava, te reforma pravosudnog sustava. Planirano je i restrukturiranje upravljanja 
javnim poduzećima te jačanje njihovih kapaciteta za investicije u nove projekte. Uz reformski paket 
u pripremi je i matrica projekata za gospodarski rast. 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Damir Kuštrak, Boris Feis, Damir Jakuš, Bernard Jakelić, 
Krešimir Sever, Vilim Ribić i Slavko Linić, usvojeni su sljedeći 

 
ZAKLJU ČCI 

 
1. Gospodarsko-socijalno vijeće primilo je na znanje izvješće Vlade RH o smjernicama 

ekonomske i fiskalne politike, te podržava napore Vlade RH u uspostavi fiskalne discipline. 
2. Gospodarsko-socijalno vijeće ocjenjuje da je nužno poduzeti dodatne napore u poticanju 

gospodarskog rasta i u povećanju investicija, radi povećanja prihodovne strane Državnog 
proračuna. 

3. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže Vladi RH da, u cilju praćenja provedbe reformi, 
razradi plan mjera koje planira poduzeti u predstojećem razdoblju. 

4. Plan mjera i reformi, koje Vlada RH namjerava provesti, Gospodarsko-socijalno vijeće će 
raspraviti na sjednici Vijeća. 

 
 
Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o potpori za o čuvanje radnih mjesta  
 
U uvodnom izlaganju, ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić izložio je 
ukratko razloge donošenja Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta i koje se novosti u njemu 
predviñaju u odnosu na raniji zakon. Dodao je kako je javna rasprava o Iskazu o učincima propisa 
završena 1. listopada 2013. te će isti biti dostavljen na mišljenje tijelima državne uprave, ali da 
tijekom javne rasprave nije bilo prijedloga ili primjedbi koji bi bili novi u odnosu na prijedloge na 
koje su ukazali socijalni partneri. Ostala su još otvorena pitanja visine potpore i obaveza 
poslodavca u odnosu na razdoblje zadržavanja radnika kod korištenja potpora. Temeljem 
očitovanja na Iskaz o procjeni učinka pristupit  će se izradi normativnog dijela zakona. 
 
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali Krešimir Sever, Mladen Novosel i Mirando Mrsić, usvojen je 
sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Gospodarsko-socijalno vijeće podržava inicijativu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 
da se zakonom uredi pitanje potpora poslodavcima u cilju očuvanja radnih mjesta. 

2. O spornim pitanjima Nacrta prijedloga zakona raspravit će se na sljedećoj sjednici Vijeća. 
 
 
Točka 4.  Razno 
 
a) Predsjednik GSV-a podsjetio je socijalne partnere na dogovor s prethodne sjednice Vijeća o 

dostavljanju mišljenja EGSO-u na njihov upitnik u vezi rasprave o Strategiji 2020 te ih zamolio 
da svoja mišljenja žurno dostave Samostalnoj službi za socijalno partnerstvo. 

b) U vezi inicijative Saveza samostalnih sindikata Hrvatske o uključivanju socijalnih partnera u 
europski semestar 2014. dogovoreno je da će Vlada RH uključiti socijalne partnere na 
prikladan način. 
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c) U vezi Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog 
okvira za korištenje strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj, odlučeno je da se isti 
razmotri na odgovarajućem povjerenstvu GSV-a. 

d) Ministarstvo zdravlja informiralo je Vijeće o mišljenju Ureda za zakonodavstvo u vezi pitanja o 
pravu sindikata koji je u štrajku da paralelno s time sudjeluje u pregovorima za novi kolektivni 
ugovor. Prema Zakonu o radu za isto nema prepreke. 

 
 
 
Sjednica je završila u 17,30 sati.  
 
 
 

Predsjednik 
Gospodarsko-socijalnog vije ća 

 
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v.r. 

Zapisnik sastavila:  
mr. sc. Dubravka Matić, v.r. 
 


