
ZAPISNIK

sa sjednice Zajedni ke komisije za tuma enje odredaba i pra enje primjene Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike, održane 14. ožujka 2003. godine u
Ministarstvu pravosu a, uprave i lokalne samouprave.

Nazo ni lanovi: Nenad Vukovi , Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vlado Rebi , Nezavisni sindikat MUP-a,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanovi , Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka eh, Ministarstvo pravosu a, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipuni , Ministarstvo pravosu a, uprave i lokalne samouprave

Ostali nazo ni: Vesna Šikli  Odak, Ministarstvo pravosu a, uprave i lokalne samouprave.

Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Zapo eto u 9 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihva anje zapisnika sa sjednice Zajedni ke komisije od 28. 02. 2003.

2. Rješavanje po zahtjevima za tuma enje Kolektivnog ugovora.

3. Razno

Ad. 1. Nakon provedene rasprave s pet glasova za i jedan protiv donijet je

ZAKLJU AK

Prihva a se zapisnik sa sjednice Zajedni ke komisije od 28. 02. 2002.

Ad. 2. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet, osim Uz t. 2. za koju je
glasovalo 5 lanova za i jedan protiv

ZAKLJU AK

Donijeta su sljede a tuma enja, odnosno dogovoreni odgovori prema to kama pripremnog
materijala:



Uz t. 1.

Pravo na naknadu troškova prijevoza imaju svi službenici i namještenici koji koriste prijevoz
za odlazak i dolazak s radnog mjesta.

Mjesni prijevoz

Pod pojmom mjesni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran u mjestu rada
službenika i namještenika (autobusne ili tramvajske linije na lokalnoj razini).

U mjestu gdje postoji mogu nost kupnje godišnje karte troškovi prijevoza svim službenicima
i namještenicima ispla uju se na na in da se isti, na po etku godine za teku u godinu, trebaju
izjasniti o na inu, da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili da im se
svaki mjesec ispla uje 1/12 cijene godišnje karte.

U mjestu gdje ne postoji mogu nost kupnje godišnje karte troškovi prijevoza ispla uju se na
na in da službenici i namještenici:

a) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, više od 1 km od mjesta rada imaju
pravo na mjese nu kartu ili, ovisno o njihovoj želji, pravo na naknadu troškova u visini cijene
mjese ne karte, a ako u mjestu rada ne postoji mogu nost kupnje mjese ne karte, ve  samo
dnevne karte, imaju pravo na isplatu naknade troškova u visini stvarnih izdataka prema cijeni
pojedina ne ( dnevne) karte.

b) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, na udaljenosti manjoj od 1 km imaju
pravo na naknadu troškova prijevoza jednom godišnje u visini 1/12 cijene godišnje karte
najbližeg mjesta u kojem postoji mogu nost kupnje godišnje karte.

U mjestu rada gdje nije organiziran mjesni prijevoz službenici i namještenici imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza u visini cijene godišnje karte najbližeg mjesta u kojem je taj
prijevoz organiziran, a ispla uje se na na in da službenici i namještenici:

a) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, više od 1 km od mjesta rada imaju
pravo na 1/12 cijene godišnje karte najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran, koja
im se ispla uje svaki mjesec.

b) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, na udaljenosti manjoj od 1 km imaju
pravo na naknadu troškova prijevoza jednom godišnje u visini 1/12 cijene godišnje karte
najbližeg mjesta u kojem postoji mogu nost kupnje godišnje karte.

Me umjesni prijevoz

Pod pojmom me umjesni javni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran za
prijevoz izme u dva ili više mjesta koji može biti županijski ili me užupanijski ovisno o
mjestu prebivališta službenika ili namještenika.

Ako službenik i namještenik mora sa stanice me umjesnog prijevoza koristiti i mjesni
prijevoz do posla, pored troškova me umjesnog prijevoza ispla uju im se i troškovi mjesnog
prijevoza i to ovisno o mjesnim prilikama i o udaljenosti stanice me umjesnog prijevoza i
mjesta rada, odnosno kao i za službenike i namještenike koji koriste samo mjesni prijevoz.



Ako službenik i namještenik koji koristi me umjesni prijevoz, koristi i mjesni prijevoz u
mjestu prebivališta, ima pravo na naknadu troškova prijevoza od mjesta stanovanja do stanice
me umjesnog prijevoza sukladno stavku 4. i 5. lanka 49. Kolektivnog ugovora.

Iznimno, kada red vožnje javnog prijevoznika nije prilago en radnom vremenu, pa službenik
ili namještenik mora pri dolasku na posao koristi jednu vrstu prijevoza ( npr. vlak), a pri
odlasku s posla mora koristiti drugu vrstu javnog prijevoza (npr. autobus), naknada troškova
prijevoza utvr uje mu se u visini stvarnih troškova..

Za vrijeme odsutnosti službenika ili namještenika iz službe odnosno s radnog mjesta tijekom
godine duljem od jednog kalendarskog mjeseca, službenik ili namještenik nema pravo na
naknadu troškova prijevoza za taj mjesec.

Uz t. 2.

Pravo na dodatak na pla u za 8% odnosno 15% imaju službenici koji su završili
poslijediplomski sveu ilišni znanstveni studij za stjecanje akademskog stupanja magistra
znanosti (mr. sc.), odnosno akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.), ako znanstveni
stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u
funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.

Službenici koji su završili poslijediplomski stru ni studij i stekli stru ni naziv magistar (mr.),
kao i službenici koji su završili poslijediplomski sveu ilišni umjetni ki studij i stekli
akademski stupanj magistra umjetnosti (mr. art.) nemaju pravo na dodatak na pla u iz l. 39.
st. 3. Kolektivnog ugovora.

Kod utvr ivanja da li je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta bitno je utvrditi
da li akademski stupanj odnosno znanstveno podru je iz kojeg je ste en akademski stupanj
magistra znanosti ili doktora znanosti službenik može koristiti u okviru opisa poslova radnog
mjesta na koje je raspore en odnosno u okviru upravnog podru ja koje njegovo radno mjesto
pokriva.

Uz t. 3.

Pravo na otpremninu iz l. 43. Kolektivnog ugovora ostvaruje službenik ili namještenik kada
mu prestaje državna služba zbog odlaska u bilo koju vrstu mirovine.

Uz t. 4.

Pravo na pomo  u slu aju neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana službenik ili namještenik
može ostvariti samo jednom godišnje, pod uvjetom da je kontinuitet od 90 dana neprekidnog
bolovanja navršio u teku oj godini za koju se ispla uje pomo .

Uz t. 5.

Neovisno o broju djece ro ene nakon jedne trudno e službenik ili namještenik ima pravo na 5
radnih dana pla enog dopusta u jednoj kalendarskoj godini.

Pravo na pla eni dopust ostvaruje službenik ili namještenik i u slu aju smrti izvanbra nog
supružnika pod uvjetom da se radi o životnoj zajednici neudane žene i neoženjenog muškarca



(izvanbra na zajednica) koja je trajala dulje vrijeme i stvara imovinsko-pravne u inke
sukladno l. 3. i 262. Obiteljskog zakona.

Uz t. 6.

Službenik ili namještenik može koristiti pla eni dopust isklju ivo u vrijeme nastupa okolnosti
iz l. 27. i 28. Kolektivnog ugovora. Ako se službenik ili namještenik u vrijeme nastupa
okolnosti na osnovi kojih ima pravo na pla eni dopust nalazi na godišnjem odmoru ili
bolovanju ne može ostvariti pravo na pla eni dopust, niti može prekinuti godišnji odmor ili
bolovanje radi korištenja prava na pla eni dopust i nakon toga nastaviti korištenje godišnjeg
odmora ili bolovanja.

Uz t. 7.

Obveza elnika državnog tijela da osigura uvjete za rad Sindikata iz l. 77. Kolektivnog
ugovora odnosi se samo na osiguranje uvjeta rada sindikalne podružnice u tom državnom
tijelu i sindikalnog povjerenika koji je registriran za tu sindikalnu podružnicu.

Uz t. 8.

Upu ivanje službenika i namještenika na izobrazbu (seminar) u mjesto izvan sjedišta
državnog tijela smatra se službenim putem u smislu l. 46. Kolektivnog ugovora.

Pitanje, da li službenik može u svojem redovnom radnom vremenu, temeljem kojeg prima
pla u svog radnog mjesta, održavati predavanja i s tog osnova ostvarivati i naknadu za
predavanja nije predmet Kolektivnog ugovora, pa se ova Komisija o tome ne može o itovati.

Kod obra una pla e poslodavac je dužan pored osnovne pla e prikazati i sve dodatke na pla u
iz l. 39. Kolektivnog ugovora.

Uz t. 9.

elnik tijela dužan je izraditi program zbrinjavanja viška namještenika ako zbog tehni kih i
organizacijskih razloga namjerava u roku od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero
radnika.

Namještenici kojima se u roku od mjesec dana od dana donošenja programa zbrinjavanja
osigura zaposlenje kod privatnog poslodavca, ostvaruju pravo na otpremninu iz l. 59. st. 2.
Kolektivnog ugovora iz razloga što im je prestala služba u državnom tijelu.

Uz t. 10.

Rad policijskih službenika smatra se u smislu l. 15. st. 1. to . 1. al. 1. Kolektivnog ugovora
radom na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada. Uve anje radnih dana godišnjeg
odmora iz l. 15. st. 1. to . 1. al. 1. i l. 15. st. 1. to . 1. al. 2. me usobno se ne isklju uje.

Uz t. 11.

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da je tuma enje l. 39. st.1. al. 5. Kolektivnog
ugovora, a koje je dostavljeno Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, dopisom klasa: 120-



01/02-01/40, Ur. broj: 514-10-02-02-2, donijeto na sjednici Zajedni ke komisije održanoj 6.
lipnja 2002. godine i da nije osobno tuma enje predsjednika Zajedni ke komisije.

Uz t. 12.

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da pravo na pomo  u slu aju nastanka teške
invalidnosti djeteta, službenik ili namještenik može ostvariti jednom u životu za pojedinog
supružnika i njegovog djeteta, i to u godini u kojoj je invalidnost utvr ena i da navedeno
pravo ne isklju uje pravo iz l. 45. st. 1. al. 3. Kolektivnog ugovora na pomo  radi nabave
prijeko potrebnih medicinskih pomagala odnosno pokri a participacije pri lije enju odnosno
kupnji prijeko potrebnih lijekova u visini jedne prora unske osnovice.

Ad. 3. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Zaklju ak Zajedni ke komisije sa sjednice održane 28. velja e 2003. godine pod Ad. 3
potrebno je dostaviti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Ivici Ra anu, podpredsjedniku
Vlade Republike Hrvatske Goranu Grani u i predstojniku Ureda za socijalno partnerstvo
Vitomiru Begovi u na znanje.

Dovršeno u 13. sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNI KE KOMISIJE

Sanda Pipuni


