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POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA TUMAČENJE I PRAĆENJE
PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA
HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.
Članak 1.
(1.)Povjerenstvo za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora HŽ
Infrastrukture d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) daje obvezujuća tumačenja
odredaba Kolektivnog ugovora i o njima obavještava obje ugovorne strane.
Članak 2.
(1.)Povjerenstvo javno objavljuje adresu na koju radnici mogu dostavljati svoja pitanja.
Članak 3.
(1.)Povjerenstvo radi na sjednicama.
(2.)U sjednicama Povjerenstva sudjeluju članovi Povjerenstva ili zamjenici članova
Povjerenstva.
(3.)Strane u Povjerenstvu samostalno imenuju i opozivaju svoje predstavnike u
Povjerenstvu i njihove zamjenike.
(4.)Sjednici Povjerenstva može prisustvovati i druga osoba koja nije član Povjerenstva,
a koju Povjerenstvo pozove.
(5.)Sjednica s pravom na donošenje tumačenja može se održati ako je prisutno
najmanje 6 (šest) članova Povjerenstva.
Članak 4.
(1.)Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
(2.)Članovi Povjerenstva predstavnici sindikata potpisnika ovog Ugovora prvi biraju
predsjednika, a članovi Povjerenstva predstavnici Poslodavca zamjenika
predsjednika.
(3.)U sljedećem mandatu redoslijed je obrnut: članovi Povjerenstva predstavnici
sindikata potpisnika ovog Ugovora biraju zamjenika predsjednika, a članovi
Povjerenstva predstavnici Poslodavca predsjednika Povjerenstva.
(4.)Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva biraju se na vrijeme od 6 (šest)
mjeseci.
(5.)Predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti razriješeni na vlastiti zahtjev ili mogu
biti opozvani.
(6.)Svaka strana u Povjerenstvu može predložiti opoziv svog člana koji je izabran za
predsjednika ili zamjenika predsjednika.
Članak 5.
(1.)Predsjednik:
• priprema i saziva sjednice Povjerenstva
• predsjeda i vodi sjednice Povjerenstva
• prima zahtjeve za tumačenje Kolektivnog ugovora i dostavlja ih članovima
Povjerenstva
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•
•
•

izvjestitelj je o zahtjevima za tumačenje
dostavlja zapisnik članovima Povjerenstva
dostavlja tumačenja podnositeljima i svim organizacijskim jedinicama na koje
se odnose.
(2.)Predsjednika, u slučaju kraće spriječenosti u obavljanju predsjedničke dužnosti,
zamjenjuje izabrani zamjenik predsjednika.
(3.)Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Povjerenstva, zamjenik predsjednika ima
prava i dužnosti predsjednika Povjerenstva.
Članak 6.
(1.)Članovi Povjerenstva imaju pravo i obvezu:
• prisustvovati sjednicama Povjerenstva
• sudjelovati u raspravi o pitanjima iz djelokruga rada Povjerenstva
• preuzimati obveze, izvršavati povjerene im dužnosti i sudjelovati u
aktivnostima Povjerenstva
• od predsjednika Povjerenstva tražiti potrebna obavještenja i objašnjenja o
pitanjima koja se odnose na rad Povjerenstva
• biti redovito i pravodobno obaviješteni o svim pitanjima i problemima iz
djelokruga Povjerenstva.
Članak 7.
(1.)Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Povjerenstva najmanje jednom mjesečno, u
pravilu u zadnju srijedu u mjesecu.
(2.)Ako predsjednik ne sazove sjednicu sukladno rokovima iz ovoga poslovnika,
sastanak može sazvati svaki član Povjerenstva sukladno roku iz stavka 1. ovoga
članka.
Članak 8.
(1.)Povjerenstvo ima knjigu urudžbenog zapisnika.
(2.)Pitanja dostavljena Povjerenstvu uvrštavaju se u dnevni red naredne sjednice
Povjerenstvu.
(3.)Svako pitanje upućeno Povjerenstvu, mora biti uvršteno u dnevni red sljedeće
sjednice Povjerenstva.
Članak 9.
(1.)Povjerenstvo na početku sjednice utvrđuje dnevni red sjednice.
(2.)O tumačenjima Povjerenstva vode se zapisnici.
(3.)Sve odluke Povjerenstvo donosi većinom glasova.
(4.)Većina glasova je ukoliko za predmetnu odluku glasuje najmanje 5 (pet) članova
Povjerenstva.
(5.)U slučaju jednakog broja glasova predmet se uvrštava u dnevni red sljedeće
sjednice za koju podnosilac zahtjeva prilaže dodatno obrazloženje.
(6.)U slučaju iz stavka 5. ovog članka sjednica se mora održati u roku 15 (petnaest)
dana računajući od dana održavanja prethodne sjednice.
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(7.)Ako ni na drugoj sjednici Povjerenstvo ne donese odluku predmet se uvrštava u
dnevni red sljedeće sjednice koja se mora održati u roku 15 (petnaest) dana
računajući od prethodne sjednice.
(8.)Zapisnici se moraju dostaviti svim članovima Povjerenstva.
(9.)Zapisnik se usvaja na prvom sljedećem sastanku Povjerenstva.
(10.) Zapisnike potpisuje predsjednik Povjerenstva.
Članak 10.
(1.)Tumačenja Povjerenstva sastavni su dio Kolektivnog ugovora i predstavljaju
osnovu za njegovu primjenu u svim dvojbenim slučajevima.
(2.)Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Poslodavca.
(3.)Poslodavac se obvezuje da će tumačenja Povjerenstva dostaviti organizacijskim
jedinicama nadležnim za provedbu istih.
Članak 11.
(1.)O nazočnosti sjednicama članova Povjerenstva vodi se evidencija.
(2.)Ako na dva uzastopna sastanka Povjerenstva ili na dva sastanka u roku od 3 (tri)
mjeseca bez opravdanog razloga ne dođe jedan član ili njegov zamjenik,
Povjerenstvo će zatražiti od ugovorne strane promjenu člana, odnosno zamjenika
člana Povjerenstva.
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