
 
 

 
 
Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava   
 
          Sukladno članku 39. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih 
radnih tijela, a u vezi članka 30. Poslovnika, Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne 
pregovore i zaštitu prava na 15. sjednici održanoj 13. lipnja 2011. godine razmatralo je Nacrt 
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, s Konačnim prijedlogom 
Zakona. Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva utvrđeno je 
sljedeće:  
 

MIŠLJENJE 
 
           Članovi Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava - 
predstavnici Vlade RH, predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnici 
Matice hrvatskih sindikata i Hrvatske udruge sindikata prihvaćaju Nacrt prijedloga 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, s Konačnim prijedlogom Zakona. 

   Članovi Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava - 
predstavnici Saveza samostanih sindikata hrvatske i Nezavisnih hrvatskih sindikata 
prihvaćaju Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, s 
Konačnim prijedlogom Zakona, osim članka 15. istog Nacrta kojem se protive.  

 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE I 
NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA 

           SSSH i NHS se protive članku 15. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o športu, s konačnim prijedlogom Zakona kojim se mijenja članak 18.a) 
Zakona o športu i naslov ispred njega, a odnosi se  na državna priznanja osvajačima medalja 
na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima u olimpijskim i 
paraolimpijskim sportovima i disciplinama. 
 
           Držimo neprimjerenim u sadašnjim gospodarskim i financijskim uvjetima donositi 
ovakve izmjene ovog Zakona, iz razloga: 

- ukidaju se ili privremeno smanjuju materijalna prava radnika iz sklopljenih kolektivnih 
ugovora, zadire se u Zakon o radu, 

- stopa registrirane nezaposlenosti u mjesecu travnju 2012. godine iznosila je 19,1 % 
(DZS), 

- krajem svibnja 2012. godine broj registriranih nezaposlenih osoba je bio 306.056 
osoba (HZZ), a maksimalni iznos  novčane naknade za vrijeme privremene 
nezaposlenosti je od ožujka ove godine snižen s 2.679,95 kuna na 1.565,07 kuna  

- 83.000 radnika radi a ne prima plaću, 
- Nepoznat je broj radnika koji primaju minimalnu plaću,  
- Prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za 

2011. godinu iznosi 5.441,00 kuna, a prosječna starosna mirovina (ne prijevremena ili 
invalidska) isplaćena je u iznosu 2.369,00 kuna, 

- osoba sa 45 godina života je još uvijek mlada i radno sposobna, 
- bez namjere umanjivanja značaja osvajanja odličja i doprinosa sportaša ugledu RH, 

postoje i druge značajne osobe koje su i više pridonijele suverenitetu i ugledu 



Republike Hrvatske (npr. na kulturnom, znanstvenom, društvenom i na sl. 
područjima), a ne uživaju takve ili slične privilegije, 

- čak se i dobitnicima Nobelove nagrade smanjuje novčana naknada za 20 %. 
 
         Osobito je neprihvatljivo ukidanje imovinskog cenzusa, jer smo svjedoci visokog 
standarda osoba koji bi bili korisnici ove trajne novčane naknade. 
 
         SSSH i NHS se zalažu za pravičnost i solidarnost. Nije pravično, a ni solidarno, u 
današnjoj situaciji pogodovati bilo kojoj socijalnoj skupini, osiguravajući im prava financirana 
javnim novcem, koja daleko nadilaze prava stečena radom. Pored toga, ljude s 45 godina 
života ne treba „zbrinjavati“ na predloženi način (jer to zapravo znači „otpisati“ ih), već im 
treba omogućiti da se obrazuju, rade i doprinesu društvenoj zajednici. I zbog njih i zbog 
društva. Predložene izmjene Zakona doprinose daljem razvoju „kulture ovisnosti“ – krajnje je 
vrijeme da javnim politikama i zakonodavnim rješenjima afirmiramo društvene vrijednosti 
rada i osobnog angažmana.       
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