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U Zagrebu, 29. kolovoza 2013. godine 
 
 
 
        HSSMS-MT: 

 

        - Skupštini Sindikata 
        - Sindikalnim povjerenicima 
        - članovima Povjerenstava 

 

 

 

PREDMET: Kronološki pregled aktivnosti i novosti u radu sindikata  
 

 

Poštovane kolegice i kolege, 

 
 
Nastavno na dopis koji smo vam uputili 16. srpnja 2013. godine, a kojim smo Vam dostavili 
kronološki pregled aktivnosti našeg sindikata od. 11. lipnja do 12. srpnja 2013. godine, tj. od 
odluke o potpisivanju Sporazuma s Vladom prema kojemu se plaće neće smanjivati, pa do 
sklapanja novog „privremenog“ kolektivnog ugovora kojim su plaće ipak smanjene, sada vam 
donosimo pregled aktivnosti našeg sindikata u razdoblju pregovora za novi kolektivni ugovor i 
postupku mirenja s Vladom RH. 
 
 
31. srpnja 2013. 

o Prvi sastanak pregovaračkih odbora u Ministarstvu zdravlja povodom pregovora za 
sklapanje kolektivnog ugovora. 

o Ministarstvo nudi potpisivanje Protokola o kolektivnom pregovaranju, a koji nismo 
potpisali jer se nismo slagali s rokom okončanja pregovora (prema Vladinom prijedlogu 
pregovaralo bi se do 1. listopada 2013. godine, a mi smo tražili da se pregovori okončaju 
do 31. kolovoza 2013. 

 

7. kolovoza 2013.   

o Održan je drugi sastanak pregovaračkih odbora povodom pregovora za sklapanje 
kolektivnog ugovora. 

o HSSMS-MT i HLS Vladi su predali zajednički prijedlog novog kolektivnog ugovora, na 
koji se Vlada trebala očitovati do idućeg sastanka. 

 



 

19. kolovoza 2013.  

o Ministar predlaže da se kao polazna točka za pregovore uzme kolektivni ugovor od 5. 
srpnja 2013. (privremeni kolektivni ugovor), a ne onaj koji je proglašen ništetnim. 

o Vlada se odbija na bilo koji način očitovati na prijedlog kolektivnog ugovora koji su dali 
sindikati. 

o HSSMS-MT i HLS ustraju kod svog zajedničkog prijedloga i traže da se Vlada na njega 
očituje, a ukoliko se Vlada i dalje odbija očitovati na njega sindikati GSV-u će uputiti 
zahtjev za mirenje. 

 

23. kolovoza 2013. 

o U Vladi RH održan je prvi sastanak mirenja u kolektivnom radnom sporu, a gdje sindikati 
traže da se Vlada pobrine kako bi se: 1. okončao pritisak na radnike koji ne žele pristati 
na rad dulji od 48 sati tjedno; 2. definirao rok 31. kolovoza 2013. godine kao krajnji rok 
za okončanje pregovora o novom KU; 3. da se Vlada očituje na prijedlog novog 
kolektivnog ugovora koji su zajednički dali HSSMS-MT i HLS. 

o Na zahtjev Vlade (zbog potrebnog vremena za konzultacije), suglasno se dogovorio rok 
za drugi sastanak mirenja 26. kolovoza 2013. 

 

26. kolovoza 2013. 

o Na zakazani sastanak pristupili su predstavnici Vlade, a gdje je pomoćnica ministra, kao 
predstavnik Vlade, (Ljubica Đukanović) izvijestila miritelja i ostale da nema ovlasti 
izravnog potpisivanja sporazuma sa sindikatima u postupku mirenja. 

o Budući da ovlaštena osoba jedne strane u mirenju nije imala ovlast potpisati sporazum s 
drugom stranom, miritelj je donio zaključak da postupak mirenja nije uspio. 

 
Također Vas želimo izvijestiti da se u subotu, 31. kolovoza 2013. godine, održava sastanak 
Predsjedništva HSSMS-MT, kako bi se istomu podnijelo detaljno izvješće o tijeku pregovora i 
mirenja te kako bi se usuglasili konkretni detalji oko predstojećih sindikalnih akcija. 

Kako je Skupština sindikata 27. srpnja 2013. godine donijela odluku o održavanju štrajka, a sve 
odluke o modalitetima i ostalim aktivnostima prepustila Glavnom vijeću, obavještavam vas da će 
se u skorije vrijeme održati i sastanak Glavnog vijeća o kojemu ćete biti pravodobno 
obaviješteni. 

Predlažemo Vam da Priopćenje za javnost o postupku pregovora, mirenja i plaćanja u zdravstvu 
(koje Vam je danas dostavljeno emailom) i ovaj dopis s kronološkim pregledom aktivnosti, 
kopirate u više primjeraka i podijelite članovima i ostalim kolegicama i kolegama koji nisu naši 
članovi, a sve kako bi ih točno informirali o ovim događanjima koja su od ključne važnosti za 
organizaciju sindikalnih akcija koje uskoro slijede. 

 
S poštovanjem, 
 
 

Predsjednica Glavnog vijeća HSS MS - MT: 
 
 

Anica Prašnjak bacc med. techn. 


