
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj , donijela

ZAKLJUČAK

U izaslanstvo Republike Hrvatske na 106. zasjedanju Međunarodne 
konferencije rada (Ženeva, od 05. do 16. lipnja 2017. godine), imenuju se:

1.

predstavnici Vlade Republike Hrvatske:

dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava - 
izaslanstva,
Karolina Ivanković, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava - 
izaslanica,
Martina Cvitanović, voditeljica Službe za EU poslove i međunarodnu suradnju 
- zamjenica izaslanice,
dr. sc. Vesna Batistić Kos, veleposlanica i stalna predstavnica u Stalnoj misiji 
Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi - izaslanica,
Ines Šprem Scigliano, treća tajnica u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri 
Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi - zamjenica izaslanice.

voditelj

predstavnici poslodavaca:

Lidija Horvatić, Hrvatska udruga poslodavaca - izaslanica.
Biserka Sladović, Hrvatska udruga poslodavaca - zamjenica izaslanice,
Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca - savjetnik, 
Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca - 
savjetnik.

predstavnici sindikata:

Katarina Rumora, Nezavisni hrvatski sindikati - izaslanica.

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 2017. 
godinu.

2.

Sudjelovanje predstavnica Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih



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

izvijesti članove izaslanstva iz točke 1. ovog Zaključka.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković



OBRAZLOŽENJE

U Ženevi se od 05. do 16. lipnja 2017. godine, održava 106. zasjedanje Međunarodne 
konferencije rada u kojem će sudjelovati Republika Hrvatska.

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. Svaka strana nacionalnog 
tripartitnog izaslanstva samostalno imenuje savjetnike svojih izaslanika. Savjetnik može, ali i 
ne mora biti imenovan i zamjenikom izaslanika.

Budući da se pripremni sastanci za Konferenciju održavaju u nedjelju, 04. lipnja 2017. 
godine, socijalni partneri će, u svrhu sudjelovanja na navedenim sastancima, u Ženevi boraviti 
od 03. lipnja 2017. 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:

5.100.00 EURA
3.200.00 EURA 

10.000.00 EURA

PUTOVANJE - zrakoplov 
DNEVNICE
SMJEŠTAJ____________

UKUPNO: 18.300,00 EURA

tj. 135.985,52 HRK (po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 04. travnja 2017. 
godine).

Sredstva za sudjelovanje izaslanstva na 106. Međunarodnoj konferenciji rada. 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava osiguralo je u Državnom proračunu Republike 
Hrvatske za 2017. godinu. Troškove sudjelovanja izaslanika socijalnih partnera na predmetnoj 
Konferenciji, refundirat će Ministarstvo na temelju dokumentiranog refundacijskog zahtjeva u 
kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.


