
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga 
poslodavaca i sindikata (Narodne novine, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj 2016. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju 
izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u 
javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

I.

U Odluci o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna 
Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i 
imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/16-04/43, 
Urbroj: 50301-04/12-16-1, od 16. ožujka 2016. godine, točka II. Odluke mijenja se i glasi:

,,U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju 
izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora iz točke I. ove Odluke, imenuju se:

- dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava, predsjednik

dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 
gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta, članica

dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave, član

dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, član

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, član

prof. dr. sc. Pavo Bauišić, ministar znanosti i obrazovanja, član

Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica

dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, članica.“.
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II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim
novmama.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. se. Andrej Plenković
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OBRAZLOŽENJE

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 
(„Narodne novine“, broj 141/2012, 150/2013 i 153/2013), kojim se utvrđuju prava i obveze 
zaposlenih u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, 
sklopljen je 12. prosinca 2012. godine, a na snazi je do 12. prosinca 2016. godine. Sredstva za 
isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnim službama osiguravaju se u 
Državnom proračunu.

Postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora 
za službenike i namještenike u javnim službama pokrenut je Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske, Klasa: 022-03/16-04/43, Urbroj: 50301-04/12-16-1 od 16. ožujka 2016. godine te 
je, u tom cilju, tada imenovan i pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske.

Obzirom da je dana 19. listopada 2016. Hrvatski sabor izglasao povjerenje novoj 
hrvatskoj vladi, bilo je potrebno, u svrhu nastavka započetog postupka, donijeti ovu odluku 
kojom se u pregovarački odbor imenuju novi članovi Vlade Republike Hrvatske, kao i 
predsjednik pregovaračkog odbora.


