
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE 

IZVRŠNI ODBOR SSSH 

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2 

Zagreb,20. listopada 2020. 

 

  
 
 

Skraćeni zapisnik 
 

19. sjednice Izvršnog odbora, održane 20. listopada 2020. godine u sjedištu SSSH, Zagreb, Krešimirov trg 2, 
dvorana 518/V  s početkom u 11,00 sati 
 
NAZOČNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SSSH:    
Zlatica ŠTULIĆ (3), Siniša KOSIĆ (3), Jasenka VUKŠIĆ (2),  Stjepan LISIČAK (2), Darko IDŽAKOVIĆ (1), Anto 
JELIĆ (1),  Ilija BUDIMIR (1), Gordana FERENČIĆ (1), Mladen NOVOSEL (1);  
 
NAZOČNI ZAMJENICI ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA SSSH:  Sunčica BENOVIĆ (3), Afrodita KLISOVIĆ (1), 
Nevenka PAVELIć (1); 
 
NENAZOČNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SSSH:  Zdravko IVANDIĆ (3), Željko KLAUS (3), Božica ŽILIĆ (1), , 
Stjepan TOPOLNJAK (1), Neven MELVAN (1), Dubravko JAGIĆ (1), Ivica ĐURČEVIĆ (1); 
  
Ostali nazočni:  
Boris Feis, tajnik SSSH; 
Iz Središnjeg ureda SSSH: Ana Milićević Pezelj, Marijana Jozić i Gordana Palajsa 
 
Predsjednik Novosel obavijestio je da je u sastav  SSSH primljena Udruga sindikata vozača i prometnih 
radnika Hrvatske, čiji predsjednik Anto Jelić je od današnje sjednice i član Izvršnog odbora SSSH. 
Utvrđena je nazočnost članova Izvršnog odbora SSSH koji raspolažu s 19 glasova što potrebne natpolovične 
većine (16 glasova) za punovažno odlučivanje, od ukupno 31 glasa članova s pravom glasa 
 
Predsjednik Mladen Novosel predložio je dopunu dnevnog reda pod točkom 6. Pitanja, prijedlozi, 
informacije pod a)  Informacija sa sastanka predstavnika sindikalnih središnjica s ministrom financija; 
 
 
Izvršni odbor SSSH jednoglasno je prihvatilo predloženi  dopunjeni 

dnevni red: 
 

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Izvršnog odbora SSSH; 
Izvjestitelj: M. Novosel  

2.    Aktivnosti SSSH: 
   a)  Informacija u vezi Zakona o radu; 

b) Informacija u vezi Zakona o minimalnoj plaći; 
Izvjestitelji: Ana Milićević Pezelj i M. Novosel  

3. Informacija sa sastanka predsjednika Vlade RH i predstavnika sindikalnih središnjica; 
Izvjestitelj: M. Novosel 

4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade-Povelja SSSH za ZNR; 
Izvjestiteljica: Gordana Palajsa 

5. Prijedlog Sporazuma o korištenju prostora u Karlovcu; 
     Izvjestitelj: B. Feis 

6.  Pitanja, prijedlozi, informacije; 

a) Informacija sa sastanka predstavnika sindikalnih središnjica s ministrom financija; 

 
 



Ad. 1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Izvršnog odbora SSSH; 
 

Predsjednik Mladen Novosel obrazložio je zapisnik 18. sjednice Izvršnog odbora SSSH održane 15. rujna 
2020. 

Izvršni odbor SSSH jednoglasno je usvojio zapisnik 18. sjednice Izvršnog odbora SSSH održane  15. rujna 
2020. godine. 

 
(Ilija Budimir dolazi na sjednicu u 11,15 h te se broj prisutnih glasova povećava na 20.) 

 
Ad.2. Aktivnosti SSSH: 

a) Informacija u vezi Zakona o radu; 

Predsjednik Mladen Novosel podsjetio na usvojena stajališta/strategiju SSSH koja je SSSH proaktivno 
nametnuo kao prijedloge za raspravu u konzultativnim tripartitnim sastancima. SSSH je utjecao i na 
dinamiku tih tripartitnih rasprava  koji imaju karakter tzv. konzultativnih sastanaka, a koji će se održavat 
jednom tjedno, nakon što isti završe slijedit će procjena učinaka propisa a tek potom stvarni pregovori oko 
izmjena Zakona o radu koji bi trebali započet tijekom  iduće godine. Također je obavijestio da će se u 
sljedećem razdoblju, na temu mogućih izmjena Zakona o radu, u SSSH srijedom održavati interni sastanci, 
četvrtkom sastanci sa sindikalnim središnjicama, a petkom konzultativni sastanci na razini ministarstva 
rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 
Ana Milićević Pezelj  podsjetila je da je prvi odnosno pripremni  sastanak održan 25. rujna 2020. na kojem je 
dogovoreno da socijalni partneri imenuju članove radne skupine za konzultacije u vezi izmjena Zakona o 
radu, što je SSSH i dostavio.  Obavijestila je da su do sada održana 3 sastanka u vezi konzultacija oko Zakona 
o radu, a  sljedeći  sastanak planiran je  za petak,  23. listopada. Na sastancima se kao prva tema sadržajno 
obrađuje problematika ugovora na određeno vrijeme. Također, naglasila je kako smo za predmetni 
sastanak zaprimili  tematski i terminski plan za provedbu konzultacija socijalnih partnera o izmjenama 
zakona o radu. 
Predsjednik Mladen Novosel naglasio je kako će SSSH o svim prijedlozima redovno obavještavat sindikate i 
njihova tijela kao i sindikalne povjerenike putem svih komunikacijskih kanala SSSH, a najavio je održavanje 
on-line rasprave s povjerenicima u vezi mogućih izmjena ZOR-a koja će se održati u studenom 2020. 

 
b) Informacija u vezi Zakona o minimalnoj plaći; 

 
Ana Milićević Pezelj podsjetila je da je SSSH svoje usuglašene prijedloge  na Nacrt prijedloga Zakona o 
minimalnoj plaći dostavio Ministarstvu rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike za sastanak koji 
je održan  6. listopada 2020. godine. Podsjetila je da nam je neprihvatljiv prijedlog kojim se definira visina 
dodatka na koja radnici imaju pravo u slučaju prekovremenog rada odnosno da visina bude vezana uz 
najniži iznos dodatka koji je propisan kolektivnim ugovorom. Nakon tog sastanka SSSH nije dobio nikakvu 
povratnu informaciju u vezi dostavljenih primjedbi, a prema informacijama ministarstva rada, usvajanje 
Zakona o  minimalnoj plaći moguće je u prvom ili drugom kvartalu iduće godine. 
Predsjednik Mladen Novosel obavijestio je o sastanku Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o trgovini u vezi reguliranja rada trgovina nedjeljom koji je održan 19. 
listopada 2020. 
Također je obavijestio o sastanku na temu Uredbe o visini minimalne plaće, održanom  6. listopada, na 
kojem je SSSH ponovio svoj stav da iznos minimalne plaće ne može biti  manji od 46% iznosa prosječne 
plaće u RH. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zlatica Štulić, Mladen Novosel, Ana Milićević Pezelj, Nevenka Pavelić i  Ilija 
Budimir. 
 

Ad.3. Informacija sa sastanka predsjednika Vlade RH i predstavnika sindikalnih središnjica; 



Predsjednik Mladen Novosel obavijestio je da je 13. listopada 2020. godine na sindikalni zahtjev održan 
sastanak s  predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, ministrom rada Josipom Aladrovićem  i 
suradnicima te predstavnicima sindikalnih središnjica. Teme sastanka bile su unapređenje socijalnog 
dijaloga, gospodarske mjere Vlade tijekom krize izazvane koronavirusom, izmjene Zakona o radu, daljnji 
rast minimalne plaće te reguliranje rada nedjeljom. Sindikalni predstavnici na sastanku su predložili modele 
rješavanja problematike korištenja prava iz kolektivnog ugovora za nečlanove sindikata, a SSSH je na 
sastanku  posebno istaknuo dugogodišnju problematiku u vezi  rješavanja podjele sindikalnih nekretnina. 

Ad.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade-Povelja SSSH za ZNR; 

Gordana Palajsa obrazložila je prijedlog Odluke o dodjeli nagrade-Povelja SSSH za ZNR . Nagrada će se 
dodijelit na sljedećoj sjednici Vijeća SSSH. 

Predsjednik Mladen Novosel apelirao je na sindikate da imenuju svoje predstavnike u Koordinaciju  SSSH za 
zaštitu na radu. 

U raspravi su sudjelovali: Jasenka Vukšić, Gordana Palajsa, Mladen Novosel, Gordana Ferenčić. 

Izvršni odbor SSSH jednoglasno je usvojilo Odluku o dodjeli nagrade-Povelja SSSH za ZNR. Povelja se 
dodjeljuje Leonidu Čimburu, glavnom povjereniku Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijskog sindikata. 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.5. Prijedlog Sporazuma o korištenju prostora u Karlovcu; 

Tajnik SSSH obrazložio je prijedlog Sporazuma o korištenju prostora u Karlovcu s biciklistički klubom 
Miljokaz. 

Izvršni odbor SSSH jednoglasno usvojio prijedlog za sklapanje Sporazuma o korištenju prostora u 
Karlovcu s biciklističkim klubom Miljokaz,  na rok od 3 mjeseca, uz obvezu plaćanja troškova održavanja i 
korištenja prostora u Karlovcu, Šebetićeva 2/I. 

Ad.6. Pitanja, prijedlozi, informacije; 

a) Informacija sa sastanka predstavnika sindikalnih središnjica s ministrom financija: 

Predsjednik Mladen Novosel obavijestio je o sastanku sindikalnih središnjica s ministrom financija 
Zdravkom Marićem, održanom 20. listopada 2020. godine, na kojem su ispred SSSH prisustvovali Mladen 
Novosel, Boris Feis Ana Milićević Pezelj.  
Tajnik SSSH obrazložio je prijedloge izmjena u poreznim zakonima (Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 
Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o porezu na dobit). 

Ana Milićević Pezelj obavijestila o održanim sastancima u vezi potpora za očuvanje radnih mjesta na kojima  
je SSSH, između ostalog, predložio  izmjenu mjere na način da poslodavci ne mogu primati potpore za 
očuvanje radnih mjesta i otpuštati poslovno uvjetovanim otkazom, a za ostale nastaviti primati potpore. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sunčica Benović, Ana Milićevič Pezelj, Mladen Novosel i Zlatica Štulić. 

 

Time je dnevni red apsolviran i rad sjednice završen je u 12,25 sati. 

 

Zapisnik sastavila:                                                            Predsjednik SSSH: 

Marijana Jozić                                                                          Mladen Novosel, v.r. 


