
Na temelju dlanka 7L. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoikolskim
ustanovama (Narodne novine, broj 5L12018) Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sindikat
hrvatskih uditelj a donose

POSLOVNIK O RADU
Povjerenstva za tumaienje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoSkolskim

ustanovama

Clanak 1.

Ovim Poslovnikom se ureduje nadin rada zajednidkog Povjerenstva za tumadenje

Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoikolskim ustanovama (Narodne novine,

broj 5112018 - u daljnjem tekstu: Ugovor).

ilanak 2.

Povjerenstvo za tumadenje Ugovora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo):

daje tumadenje odredaba Ugovora,

daje prij edloge ugovomim stranam a za iz.r$enu spornih dlanaka Ugovora,

prati izvr5avanje ovoga Ugovora i izvje5tava obje strane o provedbi i kr5enju

Ugovora.

ilanak 3.

(1) Na prvoj konstituiraju6oj sjednici dlanovi Povjerenstva ve6inom glasova svih dlanova,

biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva biraju se na vrijeme od Sest mieseci.

(3) Zamjenik predsjednika, Povjerenstva dlan je Povjerenstva druge strane potpisnice

Ugovora.

(4) U sludaju odsutnosti predsjednika, zamjenitie gazamienik predsjednika.

Clanak 4.

(L) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva po potrebi ovisno o

zaprimlj enim zahtjevima zatumadenj e.

(2)U sludaju sprijedenosti predsjednika Povjerenstva sjednicu saziva njegov zamjenik.

(3) Predsjednik Povjerenstva vodi sjednicu i predlaZe dnevni red, odnosno u njegovoj

odsutnosti, zamjenik Predsjednika Povjerenstva.
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Clanak 5.

(1) Za valjano raspravljanje i odludivanje o pitanjima iznadleLnosti Povjerenstva nuZna je

nazodnost po dva dlana Povjerenstva svake strane potpisnice Ugovora.

(2) Ako na dvije uzastopne sjednice Povjerenstva neopravdano ne dode dlan Povjerenstva

ili njegov zarrfenik, Povjerenstvo 6e zatraliti od ugovorne strane da izw5i promjenu

dlana i njegovog zamjenika.

Clanak 6.

(1) Povjerenstvo donosi svoje odluke veiinom glasova svih dlanova.

(2) Povjerenstvo je duZno dati tumadenje podnositelju upita u roku od 30 dana od primitka
zahtjeva.

dhnak 7.

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama koje se u pravilu odrZavaju u sjedi5tu ugovorne strane

diji dlan je imenovan predsjednikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga dlanka u Zumim sludajevima Povjerenstvo moZe odrLati
telefonsku sjednicu.

(3) Na sjednicama Povjerenstva vode se skradeni zapisnici kojima se utvrduju tumadenja o
podnijetim zahtjevima

, (4) Zaprimljeni zahtjevi dostavljaju se drugoj ugovornoj strani najkasnije tjedan dana prije
odrZavanja sjednice. Na sjednici se moZe raspravljati i donijeti tumadenje samo o
zahtjevima koji su prethodno dostavljeni drugoj ugovornoj strani.

(5) Skradeni zapisnici obvezatno sadrZavaju popis nazodnih, dnewi red i donijeta
tumadenj a Povj erenstva.

(6) Skraieni zapisnik mora se izraditi i potpisati najkasnije u roku 8 dana od dana odrLane

sj ednice i dostaviti svim' dlanovima Povj erenstva.

(7) Skra6ene zapisnike potpisuju svi dlanovi Povjerenstva prisutni na sjednici na kojoj se

zapisnik vodio.

(8) Tumadenja podnositeljima zahtjevapotpisuje i dostavlja predsjednik Povjerenstva.

ilanak 8.

Povj erenstvo moZe zatraiiti nazodnost strudnj aka za pojedinapitanja.

ilanak 9.

(1) Tumadenja Povjerenstva redovito se objavljuju na mreZnim stranicama ugovornih
strana.

(2) Tumadenja se objavljuju vezivanjem uz pojedine dlanke Ugovora, kronolo5ki po
odrZanim sjednicama
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ilanak 10.

Zahtjevi za tumadenje zaprimaju se na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja ili
na e-po5tu odgojiqbrazovanje6rm3o.ht ili na adresu Sindikata hrvatskih uditelja ili na

e-poStu siUdikatfoishu.hr s naznakom za Povjerenstvo za tumadenje kolektivnog
ugovora.

ilanak 11.

Za obavljanje strudnih i administrativnih poslova dlanovi Povjerenstva imenuju

tajnika Povjerenstva koji:

zaprima zahtjeve za tttmadenje i dostavlja ih u prigodnoj formi svim dlanovima

Povjerenstva;

priprema sastanke Povjerenstva;

izraduje zapisnike;

dostavlja pozive na sjednice;

dostavlj a tumadenj a podnositelju upita;

priprema tumadenja za objavu na mreZnim stranicama.

ehnak 12.

Ovaj Poslormik stupa na snagu danom donoSenja i objavit 6e se na mreZnim stranicama

Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sindikata hrvatskih uditelja.
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