
                                                                                                                    
 
 
Na temelju članka  23. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća („Narodne 
novine",  broj 89/13.) Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska udruga poslodavaca,  Nezavisni 
hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska 
udruga radničkih sindikata sklapaju   
 
 
 S P O R A Z U M  
 o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
 Krapinsko-zagorskoj županiji 
 
 
 Članak 1. 
 Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-zagorskoj 
županiji (u daljnjem tekstu: Sporazum) potpisnici uređuju osnivanje, sastav, ovlasti, djelokrug i 
način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-zagorskoj županiji (u daljnjem tekstu: 
Vijeće), kao oblika tripartitnog socijalnog dijaloga u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
 
 Izrazi koji se koriste u Sporazumu u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe 
muškog i ženskog spola. 
 

Članak 2. 
 Vijeće se osniva radi uspostave i razvitka dijaloga između potpisnika ovog Sporazuma s 
ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i 
poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području 
Krapinsko-zagorske županije i razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih 
partnera, sukladno Programu rada Vijeća. 
 
 

Članak 3.  
 Vijeće  ima 12 članova,  po 4  predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca,  udruga 
sindikata više razine za koje je utvrđeno da ispunjavaju kriterije reprezentativnosti za 
zastupljenost u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini i  Krapinsko-zagorske županije. 
  
 Svaki član Vijeća može imati zamjenika. 
 

Članak 4. 
 Svaki potpisnik Sporazuma samostalno imenuje i opoziva svoje predstavnike u Vijeću 
te njihove zamjenike na način utvrđen svojim aktima, o čemu će u roku od sedam dana od 
imenovanja, odnosno promjene, izvijestiti Vijeće. 
 
 

Članak 5. 
 Radi ostvarenja ciljeva iz članka 2. ovog Sporazuma Vijeće: 
 

- prati i ocjenjuje utjecaj mjera regionalne socijalne i gospodarske politike na 
gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard u Županiji te daje 
mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima, 
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- prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada na 
regionalnoj razini te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima, 

- prati položaj žena i mladih na tržištu rada te provođenje mjera za njihovo 
zapošljavanje na području Županije,  daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima,  

- prati gospodarska kretanja i utjecaj mjera gospodarske politike na razvoj 
gospodarstva i životni standard građana Županije te daje mišljenja i prijedloge 
nadležnim tijelima,  

- prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za 
unaprjeđenje, 

- potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, 
- daje mišljenje o prijedlogu proračuna  Županije, 
- razmatra s regionalnog aspekta i ostala pitanja bitna za aktualna gospodarsko-

socijalna događanja u Županiji te upućuje inicijative i mišljenja Vijeću na 
nacionalnoj razini, Županijskoj skupštini, jedinicama lokalne samouprave na 
području Županije i drugim institucijama, 

- donosi godišnji program rada Vijeća, 
- donosi poslovnik o radu Vijeća. 
 

 
Članak 6. 

 Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika. 
 Socijalni partneri samostalno utvrđuju prijedlog za imenovanje i razrješenje svog 
predstavnika – člana Vijeća koji će obnašati funkciju predsjednika, odnosno dopredsjednika . 
  Predsjednik i dopredsjednici  Vijeća imenuju se na vrijeme od  godinu dana, 
naizmjenično iz reda sva tri socijalna partnera.  
 Predsjednika, u slučaju odsutnosti, zamjenjuje dopredsjednik Vijeća kojeg ovlasti 
predsjednik, sukladno odredbama Poslovnika o radu Vijeća. 
 
 

Članak 7. 
 Za pravovaljano odlučivanje o pitanjima iz djelokruga Vijeća potrebna je nazočnost 
većine članova iz reda svake strane u Vijeću. 
 Članovi Vijeća će pri odlučivanju težiti konsenzusu. 
 Svi predstavnici jednog socijalnog partnera imaju u Vijeću jedan zajednički glas. Vijeće 
odlučuje većinom glasova socijalnih partnera. 
 Ako o raspravljenoj temi dnevnog reda sjednice Vijeća nije postignut dogovor, svaki 
potpisnik Sporazuma ima pravo na izdvojeno mišljenje, koje se unosi u zapisnik sa sjednice. 
 Odluke Vijeća, kao i izdvojena mišljenja iz prethodnog stavka ovog članka Sporazuma 
objavljuju se na web stranici Županije. 
 
  

Članak 8. 
 Vijeće može osnivati stalna i povremena radna tijela. 
 Stalna radna tijela su povjerenstva, a povremena radna tijela su radne skupine. 
 Povjerenstva i radne skupine osnivaju se i ukidaju odlukom Vijeća sukladno Poslovniku 
o radu Vijeća. 
 

Članak 9. 
 Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Županije. 
 Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Vijeće osigurava Županija. 
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Članak 10. 
 Način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća.  
 

Članak 11. 
 Sjedište Vijeća je na adresi Županije. 
 

Članak 12. 
 Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa svih ovlaštenih predstavnika socijalnih 
partnera, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“ 
 

 
Članak 13. 

 Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum o osnivanju 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-zagorskoj  županiji („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“, broj 6/02) te Dodaci Sporazumu od 19. listopada 2006. i  23. listopada 
2009. godine. 
 
KLASA: 022-04/14-01/04 
URBROJ: 2140/01-02-15-10 
Krapina,30 ožujka 2015. 
 
 
 
Za Krapinsko-zagorsku županiju                     Za Nezavisni hrvatski sindikat 
                                                                                              Ivan Topolovec 
              Ž U P A N     
  Željko Kolar 
              Za Savez samostalnih sindikata Hrvatske 
                                                                                                 Leo Jakušić 
        
Za Hrvatsku udrugu poslodavaca 
      GLAVNI DIREKTOR           Za Maticu hrvatskih sindikata 
            Davor Majetić                                                     Božena Borovčak 
 
        
               Za Hrvatsku udrugu radničkih sindikata 
                                                                                                  Denis Despenić 
      


