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PROVEDENO SAVJETOVANJE SA RADNIČKIM VIJEĆEM I SINDIKATIMA U HAPIH-U 

Nakon donošenja Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 

poslova u javnim službama koju je donijela Vlada RH u travnju ove godine za Hrvatsku agenciju za 

poljoprivredu i hranu (HAPIH), pristupilo se donošenju internih akata u HAPIH-u. Tako je poslodavac 

HAPIH dana 28. svibnja 2020. godine uputio prijedloge  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o plaćama i naknadama te Pravilnika o radu  HAPIH na 

savjetovanje Radničkom vijeću i aktivnim sindikatima koji djeluju u HAPIH.  

Radničko vijeće je održalo svoju sjednicu dana 4. lipnja 2020. godine na kojoj je provelo raspravu o 

navedenim pravilnicima.  Predsjednik Radničkog vijeća uputio je zaključak sa sjednice Radničkog 

vijeća poslodavcu i zatražio dodatne informacije važne za donošenje navedenih pravilnika i 

sagledavanja njihovog utjecaja  na položaj radnika, sukladno Zakonu o radu. Kako bi se dobili 

odgovori i tražene dodatne informacije, predložen je zajednički sastanak poslodavca, Radničkog 

vijeća i povjerenika sindikata koji djeluju u HAPIH. 

  

PONOVNO NAPAD PREDSJEDNIKA RADNIČKOG VIJEĆA NA RSR 

I ništa tu ne bi bilo čudno niti sporno, da se  na tom sastanku, koji se održao 8. lipnja 2020. godine 

predsjednik Radničkog vijeća gospodin Mladen Molnar nije verbalno obračunao sa sindikalnom 

povjerenicom Republičkog sindikata radnika (RSR) gospođom Mihaelom Kemenović, zbog toga što je 

sastanku prisustvovalo sve troje sindikalnih povjerenika RSR, koji su imenovani sukladno Statutu RSR i 

o čijim imenima je obaviješten poslodavac. 

 

ZAKON O RADU JE JASAN 

Već je i pomalo zanimljivo nepoznavanje Zakona o radu i TKU od strane predsjednika Radničkog 

vijeća, koje iskazuje svaki puta kada mu nešto nije po volji ili kada se njegov ego osjeti ugroženim. 

Dakle, predsjednik Radničkog vijeća uporno miješa pojam zaštićenog sindikalnog povjerenika (čl. 

188. Zakona o radu) i sindikalnog povjerenika ( čl. 187. st. 2 Zakona o radu). Isto tako, predsjednik 

Radničkog vijeća ne može shvatiti da se Radničko vijeće, baš kao i poslodavac, ne može i ne smije 

miješati u rad Sindikata. Člankom 165. Zakona o radu propisao je da radnici imaju pravo, po svojem 

slobodnom izboru, utemeljiti sindikat te se u njega učlaniti i djelovati uz uvjete koji mogu biti 

propisani samo statutom ili pravilima toga sindikata. Stavkom 3. istog članka propisano je da 

postupanje protivno stavku 1. ovoga članka predstavlja diskriminaciju u smislu posebnog zakona. 

 

RSR IMENOVAO SINDIKALNE POVJERENIKE SUKLADNO ZAKONU O RADU 

RSR ima svoj Statut, temeljem toga Statuta i broja članova sindikata u HAPIH-u, RSR je imenovao troje 

sindikalnih povjerenika i o tome izvijestio poslodavca. Sukladno Statutu RSR, sve troje sindikalnih 

povjerenika imaju ista prava i obaveze. Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i 

namještenike u javnim službama (TKU) sindikalni povjerenici imaju pravo na plaćeno odsustvo s rada 

zbog obavljanja sindikalne aktivnosti. 
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Iako nije na nama da učimo predsjednika Radničkog vijeća, ali samo da pojasnimo, dakle nedvojbeno 

je da svaki sindikat koji ima više od 5 članova može imenovati jednog ili više sindikalnih povjerenika 

(čl. 187. st. 2), stavcima 5 – 9. istog članka  propisano je da sindikalni povjerenici, odnosno sindikalni 

predstavnici imaju pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i interese članova sindikata, da je 

poslodavac dužan sindikalnom povjereniku, odnosno sindikalnom predstavniku omogućiti 

pravodobno i djelotvorno, pristup podacima važnim za zaštitu i promicanje prava i interesa članova 

sindikata. Isto tako propisano je da Sindikat mora pisano obavijestiti poslodavca o imenovanju 

sindikalnih povjerenika, odnosno sindikalnih predstavnika, što je RSR i učinio. Dakle svako 

sprječavanje ili ignoriranje imenovanog sindikalnog povjerenika o čijem imenovanju je obaviješten 

poslodavac, grubo je kršenje prava sindikalnih povjerenika propisanih Zakonom o radu. 

 

SINDIKALNI POVJERENIK I SINDIKALNI POVJERENIK  KOJI UŽIVA ZAŠTITU NIJE ISTO … 

 

Ono s čime predsjednik Radničkog vijeća miješa naše sindikalne povjerenike je imenovanje zaštićenih 

sindikalnih povjerenika čiji se broj utvrđuje sukladno odredbama Zakona o radu o broju članova 

radničkog vijeća. O tome ćemo razgovarati u slučaju da nekome od sindikalnih povjerenika bude 

potrebna zaštita u smislu odredbi članka 188. Zakona o radu. Jedino u tom slučaju možemo 

razgovarati o tome tko je od imenovanih sindikalnih povjerenika sindikalni povjerenik  koji uživa 

zaštitu iz članka 188. Zakona o radu i koji sindikat ima koliko zaštićenih sindikalnih povjerenika… ali o 

tome nekom drugom prilikom… 

Gospodin Mladen Molnar iako predsjednik Radničkog vijeća kojeg je izabrala većina radnika HAPIH-a, 

pokazuje  elementarno nepoznavanje Zakona o radu i drugih zakonskih propisa. Upitno je i njegovo 

ponašanje, kako prema članovima Radničkog vijeća, prema predstavnicima sindikata ali i prema 

poslodavcu, pa je za zapitati da li takva osoba uopće zastupa interese radnika HAPIH-a?  

Sreća je za radnike HAPIH-a da je poslodavac za sada u konfliktnim situacijama pokazao zavidnu dozu 

tolerancije i želje da se izađe u susret radnicima, da se poboljša njihov materijalno socijalni položaj i 

uvjeti rada, tako da radnici za sada nisu osjetili posljedice neprimjerenog ponašanja predsjednika 

Radničkog vijeća.  
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PREDSJEDNIK RADNIČKOG VIJEĆA UMALO „ZABORAVIO“ NA RADNIKE  

Gospodin Mladen Molnar  pokazao je kakav je „predstavnik“ svih radnika, budući da je navedene 

pravilnike koji su od izuzetnog značaja za gospodarski i socijalni položaj svih radnika HAPIH-a, od 

poslodavca zaprimio 28. svibnja 2020. a iste poslao svim radnicima 3. lipnja 2020., samo dan prije 

održavanja sjednice Radničkog vijeća  i to zbog silnog pritiska samih radnika. U protivnom, vjerojatno 
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radnici, koji nisu članovi djelujućih sindikata u HAPIH-u, ni danas ne bi mogli dati svoje prijedloge, 

primjedbe i/ili  komentare na iste.  

Na zajedničkom sastanku 8. lipnja 2020. na kojem su sudjelovali predstavnici poslodavca, predstavnik 

Radničkog vijeća te sindikalni povjerenici aktivnih sindikata u HAPIH-u, prezentirani su prijedlozi, 

primjedbe, komentari, te izmijene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 

mjesta, Pravilnika o plaćama i naknadama te Pravilnika o radu  HAPIH-a. Rasprava je bila vrlo 

konstruktivna i na poslodavcu je sada da prihvati ili ne prihvati prezentirane prijedloge. Vjerujemo da 

će kao i do sada poslodavac imati razumijevanja, te prihvatiti prijedloge koji idu u korist radnika, ali 

ne na štetu poslodavca. Nove prijedloge sva tri pravilnika od strane poslodavca očekujemo u 

narednim danima. 

RSR POKRENUO INICIJATIVU ZA UTVĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI U HAPIH-U 

U prvom kvartalu ove godine često smo iz medija informirani kako će doći do smanjenja plaća u 

državnom i javnom sektoru.  Da li je to opet jedno od predizbornih obećanja ili realna slika koja nas 

neće zaobići, ostaje za vidjeti. Nastavno na takve najave, a u kontekstu da za HAPIH nije donesena 

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, sukladno 

Zakonu o HAPIH-u, RSR je tijekom travnja ove godine pokrenuo inicijativu za utvrđivanjem 

reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje u HAPIH-u. Na taj način bi se otvorila 

mogućnost da se pregovorima sa poslodavcem dođe do dogovora i da se sklopi Kolektivni ugovor, 

temeljem kojeg bi se definirala određena materijalna prava radnika, a sve kako bi se najavljivani pad 

plaća od strane Vlade RH, što manje osjetio na plaćama radnika.  

U međuvremenu su sindikati za javne i državne službenike i namještenike potpisali sa Vladom RH 27. 

odnosno 29.05.2020. dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru, gdje se odgađa povećanje plaće koje 

je bilo najavljeno za 1. lipnja 2%,  te 1. listopada 2020. godine 2%. Oko regresa zauzeto je stajalište da 

će se ipak, kao i do sada isplatiti 1.500,00 kuna na račune radnika. 

POZIVAMO KOLEGE IZ OSTALIH SINDIKATA NA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI 

Javni poziv za utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje u HAPIH-u je 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo 27. svibnja 2020. Očekujemo da svi aktivni sindikati 

koji djeluju u HAPIH-u i koji se žele aktivno uključiti u pregovore za novi kolektivni ugovor, na vrijeme, 

dakle zaključno sa 27. lipnja 2020. dostave potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje reprezentativnosti  

u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.                             
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IMPRESUM 

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Majdak 

Urednički odbor: Ante Smolčić, Mihaela Kemenović, Ivana Majdak Topić, Ranka Grubišić 

Republički sindikat radnika, Palmotićeva 55, 10 000 Zagreb 

Tel: 048 711 001,  e-mail: rsr@rsr.hr , www.rsr.hr  
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