
Prijedlog 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga 
poslodavaca i sindikata (Narodne novine, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj ______________ godine donijela 

 
 

O D L U K U 
 

o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna 
Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju 

pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske 
 
 

I. 
 

  Pokreće se postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog 
ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, broj 42/14). 
 

II. 
 

  U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju 
izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se: 
 

- Maja Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih 
- Mihaela Matokanović Džimbeg, pomoćnica ministrice socijalne politike i 

mladih 
- Josip Masnić, predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih 
- Jasenka Hanže Hanzlin, predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih 
- Silvana Čolak, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava. 

 
III. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 
novinama. 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović  
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O b r a z l o ž e n j e 

 
 
 
 Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 42/2014) 
sklopljen je 25. ožujka 2014. godine između Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne 
skrbi Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske i njime se utvrđuju prava i obveze iz rada i po 
osnovi rada radnika u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj na koje se 
primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama. 
 
 Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske se dopisom od 26. kolovoza 
2015. godine obratio Vladi Republike Hrvatske sa zahtjevom za dopunom Kolektivnog 
ugovora za djelatnost socijalne skrbi. Kao razlog navode da je Vlada Republike Hrvatske 
dana 4. kolovoza 2015. godine sklopila Dodatak Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva 
i zdravstvenog osiguranja kojim su povećane plaće svim zaposlenim u zdravstvu u ukupnom 
iznosu od 190 milijuna kuna godišnje. 
 
 S obzirom da je odredbom članka 12. stavka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost 
socijalne skrbi ugovoreno da se strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu 
Kolektivnog ugovora mora očitovati o prijedlogu u roku 15 dana od dana primitka prijedloga, 
te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od primitka 
prijedloga, u postupku sukladno posebnim propisima, potrebno je donijeti odluku kojom se 
pokreću pregovori o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne 
skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. 
 


