
 
 
 
 
Broj: 117/2011 
Zagreb, 17. listopada 2011. 
 
 
 Nakon rasprave o Izvješću Povjerenstva za analizu problematike neisplate plaća 
te neuplate poreza i doprinosa u razdoblju lipanj-kolovoz ove godine, na osnovi članka 
29. stavak 1. i članka 30. stavak 1. i 3. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i 
njegovih radnih tijela, Vijeće je na 171. sjednici održanoj 17. listopada 2011. godine donijelo 
sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za analizu problematike neisplate plaća te neuplate 

poreza i doprinosa. 
2. Temeljem prikupljenih i obrađenih pokazatelja u proteklom izvještajnom razdoblju 

uočen je pozitivan trend smanjenja broja radnika kojima nije na vrijeme isplaćena 
plaća (smanjenje za 10 do 12 posto). 

3. Nužno je nastaviti provedbu dodatnih mjera i aktivnosti kojima će se osigurati daljnji 
pozitivan trend i učinkovita primjena mjera nadzora i represivnih mjera od strane 
nadležnih državnih tijela. 

4. Ocjenjuje se potrebnim provesti postupak objedinjavanja podataka svih nadzornih tijela 
s ciljem kvalitetnijeg uvida i praćenja kretanja isplate plaća te uplate poreza i 
doprinosa. 

5. Na osnovu relevantnih podataka nužno je uključiti sve nadležne državne institucije i 
poslovne banke u aktivnost neposrednog nadzora redovitosti isplate plaća, te uplate 
poreza i doprinosa, a s ciljem da se sve obveze isplaćuju istovremeno. 

6. U svrhu otvaranja mogućnosti i poticanja radnika na podnošenje prijava Poreznoj 
upravi konkretnih slučajeva poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, odnosno ne vrše 
uplatu poreza i doprinosa, potrebno je informirati javnost o besplatnom telefonskom 
broju Porezne uprave (0800-1001). 

7. Predlaže se da stručna radna skupina za izradu modaliteta financiranja i kriterija za 
osiguranje u slučaju eventualne neisplate plaća, uključujući i razmatranje mogućnosti 
osnivanja radničke komore, nastavi daljnje aktivnosti na utvrđivanju mogućeg modela 
osnivanja i funkcioniranja jamstvenog fonda za slučajeve neisplate plaće. 

 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SINDIKALNIH SREDIŠNJICA 
 
Uz prihvaćanje prethodnog zajedničkog mišljenja, sindikalne središnjice dodatno ukazuju na 
sljedeće:  
Polazeći od  činjenice 
 

- Da svojevrsni jamstveni fond već postoji: Hrvatski fond za privatizaciju (sada 
AUDIO) osigurava sredstva za isplatu neisplaćenih plaća radnicima (iz Proračuna ili 
zaduživanjem kod banaka) za tvrtke u državnom vlasništvu, ali bez utvrđenih kriterija i 
procedure (diskrecijsko pravo odlučivanja kome će se i koliko platiti!); 
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- Prijedlog Kaznenog zakona (članak 132. stavak 4.) predviđa da će se poslodavac 
osloboditi kazne (za neisplate plaća radnicima) ukoliko naknadno uplati zaostale plaće; 

- Da izvjestan broj radnika kontinuirano ne prima plaće (naravno, nije riječ uvijek o 
istim tvrtkama/radnicima, ali ih uvijek nekoliko desetaka tisuća ne prima plaću); 

- Da postoji potreba da se sustav socijalne sigurnosti prilagodi 
različitim/promjenjivim uvjetima poslovanja na način razvijanja diferenciranih 
socijalnih osiguranja koji zajedno čine sustav socijalne sigurnosti kojima se osiguravaju 
primanja radnika u različitim uvjetima poslovanja poslodavca (plaća za rad, plaća u 
slučaju insolventnosti ili stečaja poslodavca, plaća za skraćeno radno vrijeme zbog, 
primjerice, restrukturiranja poslodavca,  naknada za vrijeme nezaposlenosti i bolovanja 
i dr.) odnosno nakon umirovljenja;  

- Ustavnog određenja Hrvatske kao socijalne države; 
 

sindikalne središnjice ostaju pri zahtjevu za osnivanjem posebnog tzv. jamstvenog fonda, za 
što je potrebno donijeti Zakon o zaštiti potraživanja radnika u slučaju insolventnosti ili stečaja 
poslodavca, te izmijeniti Zakon o sudovima i Zakon o trgovačkim društvima (a po potrebi 
doraditi i Stečajni zakon).  
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