
 

 

Prijedlog 

 

 

 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ 

godine donijela  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 1. U izaslanstvo Republike Hrvatske na 105. zasjedanju Međunarodne 

konferencije rada (Ženeva, 30. svibnja do 11. lipnja 2016. godine), imenuju se: 

 

 predstavnici Vlade Republike Hrvatske: 

 

- prim. dr. sc. Nada Šikić, dr. med., ministrica rada i mirovinskoga sustava - 

voditeljica izaslanstva 

- Karolina Ivanković, pomoćnica ministrice rada i mirovinskoga sustava - 

izaslanica 

- dr. sc. Vesna Batistić Kos, izvanredna i opunomoćena veleposlanica - stalna 

predstavnica u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda 

u Ženevi - izaslanica 

 

 predstavnici poslodavaca: 

 

- Lidija Horvatić, Hrvatska udruga poslodavaca - izaslanica 

- Biserka Sladović, Hrvatska udruga poslodavaca - zamjenica izaslanice 

- Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca - savjetnik 

 

 predstavnici sindikata: 

 

- Dijana Šobota, Savez samostalnih sindikata Hrvatske - izaslanica 

-  Dorotea Zec, Savez samostalnih sindikata Hrvatske - savjetnica. 

 

 2. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava podmirit će troškove sudjelovanja 

predstavnika Vlade Republike Hrvatske te troškove sudjelovanja jednog predstavnika 

poslodavaca i jednog predstavnika sindikata na predmetnoj Konferenciji, sredstvima 

osiguranim na svojim pozicijama u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. 

godinu. 

 

  Sudjelovanje predstavnika Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu 

Ujedinjenih naroda u Ženevi ne iziskuje troškove. 
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 3. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku 

izvijesti članove izaslanstva iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 Tihomir Orešković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

 U Ženevi se od 1. do 13. lipnja 2015. godine, održava 104. zasjedanje Međunarodne 

konferencije rada na temu „Izgradnja budućnosti kroz dostojan rad“, za koje je Republika 

Hrvatska dobila poziv za sudjelovanje. 

 

 Prema pravilima Međunarodne organizacije rada, vlada svake države dužna je 

imenovati i podmiriti troškove boravka na Konferenciji najmanje četveročlane delegacije, 

sastavljene od dva predstavnika vlade, jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika 

poslodavaca. U slučaju spriječenosti predstavnika, zamjenjuje ga imenovani zamjenik s 

pravom glasa. 

 

 Sukladno Poslovniku Međunarodne konferencije rada, svakog izaslanika imenovanog 

u nacionalno izaslanstvo koje sudjeluje na predmetnoj Konferenciji, mogu pratiti dva 

savjetnika za svaki od četiri tehnička odbora Konferencije. Također, svaka strana nacionalnog 

tripartitnog izaslanstva samostalno imenuje savjetnike svojih izaslanika. Savjetnik može, ali i 

ne mora biti imenovan i zamjenikom izaslanika. 

 

 Budući se Konferencija ove godine održava u skraćenom trajanju, pripremni sastanci 

održavaju se u nedjelju, 31. svibnja, te će u svrhu sudjelovanja na navedenim sastancima 

socijalni partneri boraviti u Ženevi već od 30. svibnja 2015. godine. 

 

 Sudjelovanje savjetnika Hrvatske udruge poslodavaca ne iziskuje dodatne troškove. 

 

 Za predstavnike Republike Hrvatske iz Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu 

Ujedinjenih naroda u Ženevi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ne snosi nikakve 

troškove.  

 

 Procijenjeni troškovi imenovane delegacije koja će sudjelovati u radu Konferencije, a  

koje će snositi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, iznose: 

 

PUTOVANJE - zrakoplov      4.600,00     EURA 

DNEVNICE        4.080,00    EURA 

SMJEŠTAJ                  11.500,00   EURA 

        

       UKUPNO: 20.180,00  EURA  

 

tj. 154.081,50 HRK (po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 07. travnja 2015. 

godine). 

  

Sredstva za sudjelovanje izaslanstva na 104. Međunarodnoj konferenciji rada, Ministarstvo 

rada i mirovinskoga sustava osiguralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. 

godinu. Troškove sudjelovanja predstavnika socijalnih partnera, refundirat će Ministarstvo na 

temelju dokumentiranog refundacijskog zahtjeva u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem 

tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. 

 


