
GRAD OPATIJA, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, kao Osnivač, 
 
i 
 
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA, zastupan po ravnateljici Sabrini Jelić, kao Poslodavac, s jedne 
strane 
 
te 
 
SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, 
zastupan po predsjednici Boženi Strugar 
i 
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTEN IKA REPUBLIKE 
HRVATSKE, zastupan po povjerenici Podružnice Dječji vrti ć Opatija Biljani Šuša, 
kao Sindikati, s druge strane,  
 

zbog neizvjesnosti utjecaja poreznih reformi na ostvarivanje prihoda, ugovorne strane 
sporazumjele su se da sljedeća materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u 
Dječjem vrtiću Opatija (SN PGŽ br. 20/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) ostaju na razini 
2016. godine, te dana 13. prosinca 2016. g. zaključuju 

ANEKS broj I 
KOLEKTIVNOM UGOVORU 

za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija  

Članak 1. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo 
teškoća.  

Članak 2. 

Iznimno od odredbi članka 42. i članka 56. stavka 1. Kolektivnog ugovora, za 2017. godinu 
ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:  

1) suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio 
poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik 
završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 %  
zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom 
znanosti; 

2) dnevnica koja sukladno Kolektivnom ugovoru pripada radniku upućenom na službeno 
putovanje u zemlji, bit će isplaćena u visini od 50% maksimalnog iznosa na koji se prema 
poreznim propisima ne plaća porez.  

Ukoliko se tijekom 2017. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju 
materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne  
odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.  



Članak 3. 

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni. 

Članak 4. 

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. 
godine.  

Aneks se sklapa u deset jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok 
Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju. 

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. 
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ZA GRAD OPATIJU                 ZA SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM 
Gradonačelnik                                                   ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE 
Ivo Dujmić, v.r.    Predsjednica 
      Božena Strugar, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
ZA DJEČJI VRTIĆ OPATIJA                          ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH           
Ravnateljica                  SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  
Sabrina Jelić, v.r.    REPUBLIKE HRVATSKE  
      Sindikalna povjerenica Podružnice  

Biljana Šuša, v.r.  

       


