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Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj
županiji za 2015. godinu

Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji konstituirano je 21.
svibnja 2002. godine, na temelju Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog
vijeća u Međimurskoj županiji koji je potpisan 8. svibnja 2002. godine između
Županijskog poglavarstva Međimurske županije, predstavnika sindikalnih središnjica:
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Udruge radničkih sindikata Hrvatske,
Hrvatske udruge sindikata, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Matice hrvatskih sindikata
javnih službi te predstavnika poslodavaca: Hrvatske udruge poslodavaca. Na drugoj
sjednici održanoj 12. lipnja 2002. godine usvojen je Poslovnik Gospodarskosocijalnog vijeća u Međimurskoj županiji. 6. studenog 2013. godine potpisan ja novi
Sporazum o Gospodarsko-socijalnom vijeću u Međimurskoj županiji između
Međimurske županije, Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih udruga: Nezavisni
hrvatski sindikati, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i
Hrvatska udruga radničkih sindikata. Na toj sjednici donijet je i novi Poslovnik o radu
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji. Vijeće ima predsjednika i dva
dopredsjednika koje biraju članovi Vijeća većinom glasova na vrijeme od godinu
dana, naizmjenično iz redova sva tri socijalna partnera. Trenutno je predsjednik
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji predstavnik Hrvatske udruge
poslodavaca Davor Sabolić, a dopredsjednici Mladen Zemljić, Savez samostalnih
sindikata Hrvatske , a ispred Međimurske županije Zoran Vidović. Na te dužnosti
izabrani su na 79. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji
održanoj 8. prosinca 2015. godine. Prije njih te su dužnosti obnašali predsjednik
Zoran Vidović, zamjenik župana – predstavnik Međimurske županije, dopredsjednik
ispred Hrvatske udruge poslodavaca Davor Sabolić i dopredsjednica ispred
sindikalnih udruga Elizabeta Bel - Udruga radničkih sindikata Hrvatske.
Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji su: Elizabeta
Bel, Udruga radničkih sindikata Hrvatske; Stjepan Cirković, Nezavisni hrvatski
sindikati; Mladen Zemljić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske; Josip Bajsić ,
Matica hrvatskih sindikata , Josip Švenda, Stjepan Varga, Ivan Senčar i Davor
Sabolić ispred Hrvatske udruge poslodavaca te Zoran Vidović, Vladimir Peršić,
Dražen Srpak i Đurđica Slamek ispred Međimurske županije.
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Stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi obavljaju se u Upravnom
odjelu za poslove župana Međimurske županije - Danica Holcinger, 040-374-020,
fax 040-391-005, e-mail: danica.holcinger@medjimurska-zupanija.hr
U 2015. godini Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji održalo
je ukupno četiri sjednice.
Dan socijalnog partnerstva 21. siječnja obilježen je prigodnim priopćenjem u
kojem su sva tri socijalna partnera istaknula da se socijalnim dijalogom Županije,
poslodavaca i sindikata nastoji sudjelovati u rješavanju kompleksnih gospodarskih i
socijalnih pitanja. Potrebno je razgovarati o svim problemima, kako onima koji utječu
na standard građana, tako i o problematici vezanoj uz poduzetništvo, poljoprivredu i
druga područja. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, socijalne politike i
zapošljavanja prioriteti su o kojima se socijalni partneri moraju dogovarati. Bolji put
od socijalnog dijaloga ne postoji, socijalni mir ne može se nametnuti, ali se može
ostvariti odgovornim i strpljivim dijalogom.
5. veljače 2015. godine održana je 76. sjednica koja je tematski bila
posvećena stanju djelatnosti graditeljstva u Međimurskoj županiji i Inicijativi za fer
cijene u građevinarstvu. Sjednici je prisustvovala ministrica prostornog uređenja,
zaštite okoliša i graditeljstva Anka Mrak Taritaš. Sjednici su uz članove Gospodarskosocijalnog vijeća u Međimurskoj županiji nazočili predstojnik Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Područne službe Čakovec Vladimir Zebec , predsjednik Obrtničke
komore Međimurske županije Slavko Faltak, Mladen Križaić, predsjednik Hrvatske
gospodarske komore- Županijske komore Čakovec, predstavnici Strukovne udruge
graditeljstva Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec Ivan Kolarić
( Tegra ) i Goran Kovačić ( Međimurje Graditeljstvo ) župan Međimurske županije
Matija Posavec , privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti
Darko Radanović i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša Stjepan Baranašić. Ministrica je naglasila da izlazak iz krize i
budućnost graditeljstva vidi u poslovima energetske učinkovitosti, a ne kao dosad u
nekretninskom biznisu. Isto je tako istaknula da smo premala zemlja za velike
poslove, no uz razvoj energetske učinkovitosti za očekivati je da se promijene i
razmišljanja naših građevinara. Nema potrebe za izgradnjom velike količine stanova
ili autocesta, ali biti će uvijek za rekonstrukcije, sanacije i transformacije i tvrtke tako
moraju posložiti svoje poslovanje, a ona je obećala kako će u okviru ministarstva
pripremiti i neka olakšanja građevinarstvu na tom putu. Predsjednik GSV-a u
Međimurskoj županiji Zoran Vidović govoreći o dugogodišnjoj tradiciji građevinarstva
u Međimurskoj županiji posebno se osvrnuo na činjenicu kontinuiranog pada i
smanjena poslovnih aktivnosti u grani građevinarstva uslijed svjetske krize. Treba
se uhvatiti u koštac s problemima i krenuti u njihovo rješavanje na višem nivou, stoga
je pomoć Ministarstva neophodna. Župan Matija Posavec naveo je da najnoviji
statistički podaci pokazuju blagi oporavak međimurskog gospodarstva , pa i
graditeljstva. Istaknuo je da smo prvi u Hrvatskoj uveli e-građevinske dozvole, da
smo vodeći po pitanju rješavanja zahtjeva za legalizaciju i što je najvažnije imamo
kvalitetnu radnu snagu. Problemi graditelskog sektora su predstečajne nagodbe zbog
kojih neke tvrtke ne mogu računati na napredak i nemogućnost dobivanja kredita za
ulaganja. Ministrica je zaključila da je glavni cilj održati građevinare na životu i
osigurati im pristojne uvjete u kojima mogu nesmetano raditi. Također je podržala
Inicijativu za fer cijene u građevinarstvu.
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Donijet je i slijedeći zaključak:
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji
daje punu podršku
Inicijativi za fer cijene u građevinarstvu. Osnovni je zadatak jačati konkurentnost
građevinskih tvrtki, što podrazumijeva rješavanje gorućeg problema malih plaća,
uvođenje poštenih cijena u graditeljstvu, izmjene zakona o javnoj nabavi te kreiranje
mjera protiv osnivanja jednokratnih tvrtki. Neophodno je i dopuniti dosadašnji zakon o
zabrani sprečavanja obavljanja neregistriranih djelatnosti ili donijeti zakon o
sprečavanju rada na crno.
Potrebno je osnovati kvalitetan sustav provjere
sposobnosti ponuditelja i osigurati stabilne okvirne uvjete za poslovanje prema uzoru
na ostale države članice Europske unije.
77. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća održana je 20. travnja 2015.
godine. Na njoj je usvojeno
Izvješću o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u
Međimurskoj županiji za 2014. i Program rada za 2015. godinu. O stanju sigurnosti
na području Međimurske županije nazočne je upoznao načelnik Policijske uprave
međimurske Krunoslav Gosarić . Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća upoznati su
s Inicijativom teritorijalnog ureda SSSH Čakovec- zašto nema sindikata u velikom
dijelu međimurskog gospodarstva i inicijativom za zaključenje Nacionalnog temeljnog
ugovora za gospodarstvo Hrvatskog sindikata neindustrijskih radnika i privatnih
namještenika Podružnice Međimurske županije. O tim inicijativama govorili su
Mladen Zemljić član Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji ispred
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Josip Vidović, opunomoćenik Hrvatskog
sindikata neindustrijskih radnika i namještenika Podružnice Međimurske županije. O
kretanju na tržištu rada u Međimurskoj županiji govorio je Vladimir Zebec,
predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec.
Prigodnom sjednicom koja je održana 28. travnja 2015. godine obilježen je
nacionalni i svjetski Dan zaštite na radu. Sjednica je održana u prostorima tvrtke
„Čateks“ d.d. Čakovec. Konstatirano je da se o zaštiti o radu u javnosti premalo
govori , a da brigu za rad na siguran način mora biti u prvom planu. Ulaganje u
sigurne i zdrave uvjete rada i radne okoline moraju biti prioritet svakog radnika i
poslodavca, jer samo zdravo okruženje i smanjenje broja nezgoda na radu i
profesionalnih bolesti jačaju
poslovnu produktivnost i donose korist čitavom
gospodarstvu i društvu i cjelini. Na sjednici je stručnjak zaštite na radu u tvrtki
„Čateks“ iznio kratak osvrt na zaštitu na radu, naglasio da se unazad nekoliko
godina dogodio vrlo mali broj ozljeda na radu, koje su sve kvalificirane kao lakše.
Predstavnik Inspektorata rada Područnog ureda Varaždin iznio je stanje zaštite na
radu u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Međimursku županiju. Broj prekršaja iz
zaštite na radu svake se godine smanjuje, što je posljedica sve veće odgovornosti i
radnika i poslodavaca. Najviše ozljeda na radu i dalje ima u graditeljstvu i
metaloprerađivačkoj industriji, a najčešći uzroci ozljeda su neispravnost strojeva i
izvođenje radova bez odgovarajuće opreme.
6. listopada 2015. godine održana je 78. sjednica. Na njoj se raspravljalo o
Informaciji o gospodarstvu Međimurske županije za 2014. godinu. Cilj Informacije je
bio dati prikaz gospodarskog stanja i kretanja u Međimurskoj županiji kako bi se
dobio uvid u stvarno stanje i predvidjela kretanja gospodarstva u narednim
godinama. Zaključeno je da je vanjskotrgovinska razmjena u pozitivnom trendu, da
su pokazatelji likvidnosti u laganom rastu, ekonomičnost poslovanja je nešto
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povećana kao i rentabilnost prometa i ukupne imovine i kapitala. Negativni trendovi
konstantno su prisutni u domeni obrtništva, smanjen je broj obra i nepovoljna je
njihova struktura. Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika u zadnje tri godine
zabilježili su relativno mali, ali pozitivni pomak u uspješnosti poslovanja i bolji su u
odnosu na prosjek ukupnog poduzetništva Republike Hrvatske. Po prosjeku plaće
još uvijek smo niži od prosjeka plaće Republike Hrvatske, što je podatak koji i dalje
zabrinjava. Konstatirano je da postoji još mnogo prostora da se stanje u
gospodarstvu poboljša jer naše gospodarstvo za to sigurno ima kapaciteta.
Istaknuto da se kontinuirano smanjuje broj obrta zbog formiranja d.o.o. i j.d.o.o., a
osim toga obrt se mogu otvarati i kao OPG. Kada bi se na državnoj razini reguliralo
obrtništvo kako je regulirano u Europskoj uniji, obrt bi se mogao formirati i kao j.d.o.o.
i d.o.o., ali bi morao funkcionirati po sustavu obrtništva. Donošenjem novog Zakona
o obrtu, obrtništvo je ipak stavljeno u bolji položaj. Naglašeno je da globalno s
podacima možemo biti zadovoljni, no kad se oni spuste na strukovne grupe izdvajaju
se dvije grane, a to su graditeljstvo i metaloprerađivačka industrija. U graditeljstvu su
najznačajniji problemi garancije, javna nabava i radna snaga, a u
metaloprerađivačkoj industriji prvenstveno se govori o problemu radne snage. Javna
nabavu istaknuta je kao uzrok drastičnog pada u tekstilnoj industriji. Država bi
svojim zakonima morala štititi domaću proizvodnju. Kod javne nabave trebalo bi
poštivati najpovoljniju, a ne najnižu ponudu. Posebno je naglašeno
da smo u
javnom sektoru otvorili šezdeset milijuna kuna investicija, a 90 % toga rade
Međimurci. U 2014. godini otvoreno je 1168 novih radnih mjesta,
imamo rast
zaposlenosti i pad nezaposlenosti.
Na sjednici se raspravljalo i o Izvješću o socijalnoj skrbi na području
Međimurske županije. Antonija Canjuga, ravnateljica Centra za socijalu skrb
Čakovec naglasila je da je zbog promjene Zakona o socijalnoj skrbi došlo do
smanjenja socijalne pomoći, naknada osobne invalidnine i pomoći za njegu, a došlo
je do povećanje jednokratnih naknada. Napomenula je da su u Centru zaposlena
četiri nova stručna radnika, čime je napravljen jedan veliki plus, no da to još uvijek
nije dovoljno, jer nedostaju još 24 stručna radnika. Zaposleni čine sve kako bi Centar
i s tako malim brojem zaposlenih funkcionirao normalno. Centar za socijalnu skrb
tražio je da se dio pomoći isplaćuje u naturi, no to nije usvojeno uz obrazloženje da
bi to kršilo osnovna ljudska prav a i da se ne može utjecati na to kako će ljudi trošiti
ta sredstva.
O kretanju na tržištu rada govorila je Marina Kodba iz Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Područne službe Čakovec. I ovaj je put istaknuto da je problem
nezaposlenih osoba taj što veliki dio ima završenu samo osnovnu školu ili je starije
životne dobi.
79. sjednica održana je 8. prosinca 2015. godine. Na njoj se raspravljalo o II.
Izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu i Prijedlogu
Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu. Upućen je Zaključak vijećnicima
Skupštine Međimurske županije u kojem je istaknuto da sva tri socijalna partnera
Proračun Međimurske županije za 2016. godinu podržavaju. Proračun je realan,
štedljiv, ali i ambiciozan , njime se daje veća potpora gospodarstvu, a upravo je
gospodarski rast jedan od glavnih prioriteta razvoja Međimurske županije u cjelini.
Korisnike Proračuna pozvalo se na racionalno trošenje sredstava.
Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji upoznati su s
projektom „Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II“ Bjelovarsko-bilogorske i
Međimurske županije. Radi se o jednogodišnjem projektu vrijednosti 413.714,91
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kuna, uz 100 – postotno financiranje fondova koji će do kraja srpnja 2016. godine
ojačati kapacitete članova gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i
Međimurske županije. U sklopu Projekta izraditi će se trogodišnji strateški okvir rada,
organizirati radionice i okrugli stolovi u Čakovcu i Bjelovaru, odraditi određene
edukacije, predavanja i studijsko putovanje u Irsku. Nakon provedbe očekuje se
veća učinkovitost i održivost dijaloga između socijalnih partnera, kao i poboljšanje
organizacijske sposobnosti s naglaskom na pozitivan doprinos bipartitnim i
tripartitnim procesima socijalnog dijaloga na regionalnoj razini.
Suradnja sva tri socijalna partnera vrlo je dobro i većina zaključaka donosi se
jednoglasno.
Sve zaključke Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji dostavlja
mjerodavnim institucijama Međimurske županije i na nacionalnom nivou. Suradnja s
ministarstvima, Samostalnom službom za socijalnim partnerstvo i Gospodarskosocijalnim vijećem na nacionalnom nivou morala bi biti bolja i učinkovitija.
Vrlo je dobra suradnja s svim županijskim službama, Hrvatskom
gospodarskom komorom Županijskom komorom Čakovec, Hrvatskom obrtničkom
komorom Županijskom komorom Čakovec i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
Područnom službom Čakovec. Želimo uspostaviti bolju suradnju s gradovima i
općinama u Međimurskoj županiji.
Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji smatraju da bi
trebalo promijeniti status Gospodarsko-socijalnog vijeća u smislu da ono nema
samo savjetodavnu ulogu , već da njegove odluke, inicijative i zaključci budu više
obvezujući . Suradnjom socijalnih partnera na lokalnoj razini potrebno je djelovati
na poboljšanju gospodarske, zdravstvene, socijalne, porezne i obrazovne politike.
Programi rada moraju biti usklađeni s realnim uvjetima, potrebama i interesima
lokalnih zajednica.
Jedina
financijska sredstva koja se Gospodarsko-socijalnom vijeću u
Međimurskoj županiji isplaćuju su naknade od 150,00 kuna po članu i sjednici
direktno iz Proračuna Međimurske županije te putni troškovi.

Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
predsjednik Davor Sabolić

Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji
prihvaćeno je od sva tri socijalna partnera na 80. sjednici održanoj 1. ožujka 2016.
godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Predmet: Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj
županiji za 2015. godinu

Dostavljamo Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj
županiji za 2015. godinu. Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u
Međimurskoj županiji prihvaćeno je od sva tri socijalna partnera na 80. sjednici
održanoj 1. ožujka 2016. godine.
S poštovanjem,

Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
predsjednik Davor Sabolić
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