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Zagreb, 29. lipnja 2017. 

  

  

Predmet:  uvrštenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u  

  saborsku proceduru, kako bi se ispravno regulirao rad nedjeljom  
  

  

Poštovana zastupnice / zastupniče u Hrvatskom saboru, 

  

udruga U ime obitelji je 27. ožujka 2017., sukladno odredbi čl. 44., st. 6. Poslovnika Hrvatskog 

sabora, uputila Hrvatskom saboru prijedlog za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o radu, kako bi se odmah omogućilo da radnici zaposleni u trgovinama mogu 

odlučiti žele li raditi nedjeljom, te osiguralo da, ako žele, primaju najmanje 50 posto naknade više 

od standardne satnice zaposlenika. U Hrvatskoj radi oko 180 tisuća radnika u trgovinama, a to 

su najvećim dijelom žene. Podaci Eurostata pokazuju da njih 35 posto radi nedjeljom, 8 

posto svake nedjelje, a oko 30 posto ih radi u ciklusima. Prema naznačenim odredbama 

spomenutog Poslovnika, predsjednik matičnog radnog tijela - Odbora za rad, mirovinski sustav i 

socijalno partnerstvo - g. Mirando Mrsić, imao je obvezu u roku od 3 mjeseca, do 27. lipnja, 

obavijestiti udrugu U ime obitelji o ishodu konkretnog prijedloga udruge: o tome hoće 

li Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu biti upućen u saborsku 

proceduru: “Ako je (...) prijedlog građana za donošenje zakona (...) upućena Saboru, predsjednik 

Sabora će je proslijediti predsjedniku matičnoga radnog tijela koji je dužan najkasnije u roku od tri 

mjeseca izvijestiti podnositelja (...) prijedloga o ishodu (...) prijedloga.” 

  

Želimo Vas informirati da predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno 

partnerstvo, g. Mrsić, nije do 27. lipnja izvijestio udrugu U ime obitelji o ishodu konkretnog 

prijedloga izmjena Zakona o radu koji je U ime obitelji uputila Hrvatskom saboru, o tome hoće 

li biti upućen u saborsku proceduru, čime je prekršio navedenu odredbu Poslovnika (čl. 44., st. 6.), 

te je time nastupila povreda Poslovnika Hrvatskog sabora. Nedjelovanjem g. Mrsića i 

ignoriranjem prijedloga U ime obitelji najviše su oštećeni radnice i radnici koji su prisiljavani 

raditi nedjeljom.  

 

Podsjećamo vas da Poslovnik Hrvatskog sabora, sukladno Ustavu Republike Hrvatske (čl. 80., st. 

1.), uređuje način rada Hrvatskog sabora te da svaki saborski zastupnik po stupanju na dužnost 

izgovara prisegu u kojoj obećaje da će „dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno 

i odgovorno i da ć[e] se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak” 

(Poslovnik, čl. 7., st 2.). Kršenjem Poslovnika ozbiljno je narušena vladavina prava u 



 

Hrvatskom saboru i povjerenje građana u rad tijela koje ih predstavlja i nosi zakonodavnu 

vlast u Republici Hrvatskoj. 

  

Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, g. Mrsić, uputio je 27. lipnja 

dopis udruzi U ime obitelji u kojem nas je izvijestio o tome da će njegov Odbor održati 

sjednicu na kojoj će se raspravljati o radu nedjeljom, što je lijepo, ali to ne predstavlja 

ispunjenje opisane poslovničke obveze koju je predsjednik Odbora bio dužni izvršiti - izvijestiti U 

ime obitelji o ishodu konkretnog prijedloga izmjena Zakona o radu. 

  
U ime obitelji apelira da se Poslovnik Hrvatskog sabora mora poštovati te traži od 

predsjednika Hrvatskog sabora i svih saborskih zastupnika da sukladno Poslovniku i zakonu 

iskoriste svoje ovlasti kako bi se ispunio članak 44., st. 6. Poslovnika i odlučilo 

o uvrštenju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u saborsku 

proceduru, kako bi se ispravno regulirao rad nedjeljom. 
  

  

S poštovanjem, 

  

Krešimir Planinić, 

odvjetnik, član Upravnog odbora udruge U ime obitelji  

 


