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Predmet: Zamolba za sazivanje sjednice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno 

partnerstvo u vezi odlučivanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 

udruge U ime obitelji  

 

 

 

Poštovana/i gđo/g. saborska zastupnice/saborski zastupniče, 

 

Obraćam Vam se sa zamolbom da sukladno čl. 49. st. 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predložite 

sazivanje sjednice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo u vezi Prijedloga 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje: Prijedlog) kojeg je udruga U ime obitelji 

podnijela Hrvatskom saboru 27. ožujka 2017. godine, a na kojoj bi se odlučilo o ishodu tog 

Prijedloga - hoće li biti upućen u saborsku proceduru. 

 

Premda čl. 44. st. 6. Poslovnika Hrvatskog sabora jasno određuje da je predsjednik Odbora za rad, 

mirovinski sustav i socijalno partnerstvo dužan najkasnije u roku od tri mjeseca izvijesti 

predlagatelja o ishodu Prijedloga, udruga U ime obitelji od predsjednika Odbora - tada g. 

Miranda Mrsića - nije bila informirana o ishodu istekom tog roka (27. lipnja 2017.). 

 

Sadašnji predsjednik Odbora, g. Gordan Maras, jednako tako nije ispunio navedenu dužnost i 

izvijestio U ime obitelji o ishodu Prijedloga, iako ga je na obvezu koja proizlazi iz Poslovnika 

11. rujna 2017. upozorio i predsjednik Hrvatskog sabora, g. Gordan Jandroković (v. dopis u 

privitku). 

 

Udruga U ime obitelji predložila je konkretne promjene Zakona o radu čijim bi se usvajanjem 

trenutno poboljšao status radnika koji nedjeljom rade u trgovinama.  

 



 

U Hrvatskoj radi oko 180 tisuća radnika u trgovinama
1
, a to su najvećim dijelom žene - 

supruge i majke. Podaci Eurostata pokazuju da njih 35 posto radi nedjeljom, 8 posto svake 

nedjelje, a oko 30 posto ih radi u ciklusima.  

 

Izmjenama i dopunama Zakona o radu koje predlaže “U ime obitelji” omogućilo bi se da radnici 

zaposleni u trgovinama mogu odlučiti žele li raditi nedjeljom, te osiguralo da, ako žele, primaju 

najmanje 50 posto višu naknadu od standardne satnice zaposlenika. Trenutno zakonsko uređenje 

ide in favorem poslodavaca jer im omogućuje da iskorištavaju radnice i radnike prisiljavajući ih da 

rade nedjeljom te da im povećaju naknadu za nedjeljni rad za npr. samo jednu kunu i tako ispune 

zakonsku obvezu povećane naknade za nedjeljni rad. 

 

Naglašavamo kako su spomenutim nedjelovanjem i ignoriranjem prijedloga U ime obitelji najviše 

oštećeni radnice i radnici koji su prisiljavani raditi nedjeljom, a za taj rad nisu adekvatno 

plaćeni. 

 

Također, navedenim nepostupanjem povrijeđeno je i ustavno pravo iz čl. 46. Ustava prema 

kojemu: “Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim 

javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.” 

 

Stoga Vas molim da, kao član/ica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 

predložite sazivanje sjednice Odbora na kojoj bi se raspravilo o Prijedlogu udruge U ime 

obitelji te o ishodu istog donijela odluka u skladu s Poslovnikom. 

 

U privitku Vam dostavljam tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 

udruge U ime obitelji. 

 

S poštovanjem, 

 

Luka Mlinarić, 

udruga U ime obitelji 

 

 

                                                        
1 Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku „Zaposleni prema djelatnostima u studenome 2017.“, 
dostupno na poveznici: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/09-02-01_11_2017.htm 


