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  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. 

ožujka 2017. godine donijela 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

 

 1. Prihvaća se Nacrt kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja aktom, klase: 110-

03/17-01/00017, urbroja: 533-28-17-0011, od 28. ožujka 2017. godine. 

 

 2. Ovlašćuje se prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, za 

potpisivanje Kolektivnog ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 

 3. Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja da o ovom Zaključku izvijesti 

potpisnike Kolektivnog ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:   

 

Zagreb,  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

                mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 

63/2014) prestao se produženo primjenjivati dana 13. ožujka 2017. godine. 

 

Navedenim kolektivnim ugovorom bio je ugovoren niz materijalnih prava zaposlenika u 

osnovnoškolskim ustanovama, a koja prava nisu propisana važećim radnim zakonodavstvom, 

kao niti drugim izvorima radnih i materijalnih prava radnika (Temeljnim kolektivnim 

ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, pravilnicima o radu, 

sporazumima zaključenim između poslodavaca i radničkih vijeća, ugovorima o radu). 

 

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela 

Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u 

osnovnoškolskim ustanovama i imenovala Pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske 

(Narodne novine, broj: 19/2017).  

 

Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje o 

sklapanju granskog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama 

Rješenjem (Klasa: 006-04/16-06/24, Urbroj: 689/1-17-98) od 19. siječnja 2017. godine, 

utvrdilo je reprezentativnost Sindikata, čime su stvoreni uvjeti za pregovore o sklapanju 

novog Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. 

 

Naime, istekom produžene primjene Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama postaje upitan obračun plaća za mjesec ožujak, s obzirom na niz dodataka na 

osnovnu plaću ugovorenih jedino Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama. 

 

Pregovori o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 

su vođeni od 15. do 22. ožujka 2017. godine, kada su Pregovarački odbori, zbog kratkoće 

roka mogućeg trajanja pregovora, dogovorili da se sklopi Kolektivni ugovor za zaposlenike u 

osnovnoškolskim ustanovama kraćeg roka važenja i kojim će na kraće razdoblje biti zadržana 

razina prava zaposlenih u osnovnoškolskim ustanovama na istoj razini na kojoj su ugovorena 

Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama čija su se pravna 

pravila prestala produženo primjenjivati. 

 

Pregovori o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 

su vođeni od 15. do 22. ožujka 2017. godine, kada su Pregovarački odbori, zbog kratkoće 

roka mogućeg trajanja pregovora, dogovorili da se sklopi Kolektivni ugovor za zaposlenike u 

osnovnoškolskim ustanovama kraćeg roka važenja i kojim će na kraće razdoblje biti zadržana 

razina prava zaposlenih u osnovnoškolskim ustanovama na istoj razini na kojoj su ugovorena 

Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama čija su se pravna 

pravila prestala produženo primjenjivati. 

 

Uvažavajući činjenicu da se Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama iz 2014. godine temeljio na tada važećem radnom zakonodavstvu, koje se u 

međuvremenu mijenjalo, novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama, a koji se sklapa s rokom važenja do 1. rujna 2017. godine, odnosno s 

produženom primjenom do 1. prosinca 2017. godine, sadrži određene izmjene koje se odnose 



3 

 

 

  

 

na usklađivanje s važećim Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu  i Zakonom o 

reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. 

Oba sindikata zastupljena u Pregovaračkom odboru, Sindikat hrvatskih učitelja i Sindikat 

zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, parafirala su tekst Nacrta Kolektivnog ugovora 

za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. 

 

Zaključkom se predlaže Vladi Republike Hrvatske da prihvati tekst Nacrta Kolektivnog 

ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama te da ovlasti ministra znanosti i 

obrazovanja prof. dr. sc. Pavu Barišića za potpisivanje istoga. Također, predlaže se zadužiti 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja da o ovom Zaključku izvijesti Pregovarački odbor 

sindikata, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u 

osnovnoškolskim ustanovama. 

 

     

 

 

  


