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Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava  

 

 

Sukladno članku 37. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih 
radnih tijela, a u vezi članka 28. Poslovnika, Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne 
pregovore i zaštitu prava na 33. sjednici održanoj 20. studenoga 2013. godine razmatralo je 
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. 
 
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova utvrđeno je sljedeće  

 

 

MIŠLJENJE 

 

1. Vlada Republike Hrvatske podržava Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 
Ovršnog zakona. 

2. Nezavisni hrvatski sindikati i Hrvatska udruga poslodavaca ne podržavaju Nacrt 
prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona u ovakvom obliku, te imaju 
izdvojeno mišljenje. 

3. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata, te Hrvatska udruga 
radničkih sindikata prihvaćaju Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog 
zakona, a u odnosu na prijedlog i izdvojeno mišljenje Nezavisnih hrvatskih sindikata 
podržavaju isti te zajednički predlažu dopunu članka 172. važećeg Ovršnog zakona.  

 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA 
 

Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava upućivanje Nacrta prijedloga Zakona o 
izmjenama i dopunama Ovršnog zakona u zakonodavnu proceduru. Mišljenja smo kako 
radna skupina nije završila rad na predmetnom Nacrtu, a pojedina pitanja oko kojih se u 
radnoj skupini i postigao konsenzus, kao niti većina naših prijedloga nisu uključena u tekst 
Nacrta prijedloga. 
 

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA 

 
Nezavisni hrvatski sindikati ne prihvaćaju Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama 
Ovršnog zakona. Iako rješenja iz članka 15. i članka 64. Prijedloga Zakona podupiremo i 
smatramo dobrima u odnosu na zaštitu pozicije radnika, napominjemo kako smo tražili 
dopunu članka 172. važećeg Ovršnog zakona i to na način da njime bude utvrđeno kako se 
primanjima izuzetim od ovrhe smatraju i naknade koje poslodavci isplaćuju radnicima, a 
koje se ne smatraju oporezivim primicima po poreznim propisima, kao što su:  

- naknade troškova prijevoza na službenom putovanju, 
- naknade troškova noćenja na službenom putovanju, 
- naknade troškova prijevoza na posao i s posla, 
- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, 
- dnevnice u zemlji i inozemstvu, 
- terenski dodatak, 
- pomorski dodatak, 
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- naknade za odvojeni život od obitelji, 
- potpore zbog invalidnosti radnika, 
- potpore za slučaj smrti radnika, 
- potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, 
- potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika, 
- svi darovi i pomoći za djecu (dar djetetu do 15. godine starosti, dar za        
  novorođeno dijete, potpore djeci u slučaju smrti roditelja), 
- naknade za godišnji odmor (regres), 
- otpremnine.  

 
Također, primanjima izuzetim od ovrhe potrebno je utvrditi i sindikalne socijalne pomoći, 
koje sindikati isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata, a na koje se ne 
plaća porez na dohodak. 
 
Kako prijedlog za odgovarajućom dopunom članka 172. nije prihvaćen, to Nezavisni hrvatski 
sindikati ne prihvaćaju Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. 
 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE,  
MATICE HRVATSKIH SINDIKATA I HRVATSKE UDRUGE RADNIČKIH SINDIKATA 

 
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga 
radničkih sindikata prihvaćaju Nacrt prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog 
zakona, a u odnosu na prijedlog i izdvojeno mišljenje Nezavisnih hrvatskih sindikata 
podržavaju isti te zajednički predlažu dopunu članka 172. važećeg Ovršnog zakon na način  
da se primanjima izuzetim od ovrhe smatraju i sve naknade koje poslodavci isplaćuju 
radnicima, a koje se ne smatraju oporezivim primicima po važećim poreznim propisima, kao 
što su:  

- naknade troškova prijevoza na službenom putovanju, 
- naknade troškova noćenja na službenom putovanju, 
- naknade troškova prijevoza na posao i s posla, 
- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, 
- dnevnice u zemlji i inozemstvu, 
- terenski dodatak, 
- pomorski dodatak, 
- naknade za odvojeni život od obitelji, 
- potpore zbog invalidnosti radnika, 
- potpore za slučaj smrti radnika, 
- potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, 
- potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika, 
- svi darovi i pomoći za djecu (dar djetetu do 15. godine starosti, dar za        
  novorođeno dijete, potpore djeci u slučaju smrti roditelja), 
- naknade za godišnji odmor (regres), 
- otpremnine.  

 
Također se predlaže izuzeti od ovrhe i naknade isplaćene članovima sindikata od strane 
sindikata i udruga sindikata više razine na ime „sindikalne socijalne pomoći“, a koje 
sindikati i udruge sindikata više razine isplaćuju članovima sindikata iz sredstava sindikalne 
članarine, a  koje naknade se ne podliježu plaćanju porez na dohodak. 

 

 
Koordinatorica Povjerenstva 

 

Tajana Drakulić v.r. 


