
Prijedlog 
 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/2011 i 119/2014),Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________ godine donijela  

 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 
 
 

  Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava podmiriti troškove 
sudjelovanja jednog predstavnika poslodavaca na 102. zasjedanju Međunarodne konferencije 
rada, održanom u Ženevi, od 5. do 20. lipnja 2013. godine, u ukupnom iznosu od 40.179,10 
kuna, iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, na 
poziciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 
 
Ovim Prijedlogom zaključka zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da, radi 
ispunjenja međunarodne obveze Republike Hrvatske koja nije u potpunosti ispunjena, a 
odnosi se na snošenje troškova sudjelovanja tripartitnoga izaslanstva na Međunarodnoj 
konferenciji rada, iz sredstava osiguranih na poziciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 
u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu podmiri troškove sudjelovanja 
jednoga predstavnika poslodavaca na 102. zasjedanju Međunarodne konferencije rada, 
održanom u Ženevi, od 5. do 20. lipnja 2013. godine. 
 
Na temelju odredbe članka 13. stavka 2. Statuta MOR-a i Poslovnika Konferencije, Vlada 
svake države članice MOR-a dužna je imenovati i podmiriti troškove boravka na Konferenciji 
najmanje četveročlane delegacije, koju čine dva predstavnika Vlade, jedan predstavnik 
sindikata i jedan predstavnik poslodavaca. Ispunjenje ove obveze nije vezano uz zakonski rok. 
  
Obveza snošenja troškova sudjelovanja tripartitnog izaslanstva Republike Hrvatske, što 
uključuje i jednoga predstavnika poslodavaca, proizlazi iz članstva u MOR-u te Zaključka 
Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/13-07/102, URBROJ: 50301-04/04-13-1, od 9. 
svibnja 2013. godine, o imenovanju izaslanstva Republike Hrvatske na 102. zasjedanju 
Međunarodne konferencije rada (Ženeva, od 5. do 20. lipnja 2013. godine), prema kojem se 
sredstva za sudjelovanje tripartitnoga izaslanstva na Međunarodnoj konferenciji rada 
osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava, a troškove sudjelovanja predstavnika socijalnih partnera refundira 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na temelju dokumentiranog refundacijskog zahtjeva 
u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.  
 
S obzirom da je zahtjev za refundaciju troškova sudjelovanja jednoga predstavnika 
poslodavaca na 102. zasjedanju Međunarodne konferencije rada podnesen u veljači 2014. 
godine, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. 
godinu (Narodne novine, broj 139/12), refundacija nije mogla biti izvršena sredstvima 
osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, te obveza nije 
ispunjena.  
 
Stoga se ovim Prijedlogom zaključka omogućuje njeno ispunjenje tako da se troškovi 
sudjelovanja jednoga predstavnika poslodavaca na Međunarodnoj konferenciji rada 2013. 
godine mogu refundirati iz sredstava osiguranih na pozicijama Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, u 
ukupnom iznosu od 40.179,10 kuna. 
 
 


