NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE
MATICA HRVATSKIH SINDIKATA
HRVATSKA UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA
UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE
Zagreb, 29. siječnja 2014. godine

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora, Josip Leko

Poštovani predsjedniče Sabora,
kako Vam je poznato, Vlada Republike Hrvatske u zakonodavnu je proceduru
uputila Prijedlog novog zakona o radu. Upravo taj zakonski prijedlog već duže
vrijeme je kamen spoticanja i uzrok sve većih tenzija između Vlade RH i poslodavaca
na jednoj strani i sindikata na drugoj strani.
Zbog ignoriranja stajališta i argumenata sindikalnih središnjica te destrukcije
socijalnog dijaloga od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, sindikalne
središnjice napustile su radnu grupu za izradu predmetnog zakona u studenome
prošle godine. MRMS i Vlada RH Prijedlog novog zakona o radu ipak su uputili u
zakonodavnu proceduru, obmanjujući pritom cjelokupnu javnost (hrvatsku i
europsku) tvrdnjama da sindikati neistinito prikazuju činjenice te da je Prijedlog
novog zakona dodatno raspravljen sa socijalnim partnerima. Nakon istupanja
sindikalnih središnjica iz radne grupe, s MRMS-om nije bilo nikakvih razgovora na
tu temu. Nisu se udostojili niti očitovati na pisane primjedbe na Prijedlog novog
zakona o radu dostavljene od strane sindikalnih središnjica, a predložene izmjene
zakona kojima se evidentno snižavaju prava radnika nisu utemeljili niti na jednoj
analizi, niti na jednom statističkom podatku ili relevantnom argumentu.
Slijedom navedenoga, kao predsjednika Hrvatskoga sabora u čije ovlasti pripada i
upućivanje prijedloga ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak te predlaganje
dnevnog reda sjednice Sabora, molimo Vas i sugeriramo da zastanete s procedurom i
da Prijedlog novog zakona o radu ne uvrštavate odmah na dnevni red Sabora, a kako
bi zastupnice i zastupnici imali vremena saznati sindikalna stajališta s obzirom da su
se sindikalne središnjice obratile klubovima zastupnika i nezavisnim zastupnicima
da im omoguće održavanje tematskih sastanaka sa svrhom predstavljanja činjenica

koje nedvojbeno ukazuju na značajne štetne posljedice po hrvatsko društvo koje će
nastati donošenjem ovakva zakona o radu.
Očekujemo da i hrvatskim radnicima, čiji su glasovi brojnim zastupnicima omogućili
ulazak u ovo zakonodavno tijelo, pružite priliku da se čuje i njihov glas o zakonu koji
je za njih od ključne važnosti.
Također, molimo da što žurnije na razgovor primite predstavnike sindikalnih
središnjica kako bi i Vama osobno dodatno objasnili razloge protivljenja ovakvom
Prijedlogu zakona.
Očekujući da ćete prihvatiti ovaj prijedlog, srdačno Vas pozdravljamo.
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