
ZAPISNIK

sa sjednice Zajedni ke komisije za tuma enje odredaba i pra enje primjene Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike, održane 17. prosinca 2002. 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 11,30 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihva anje zapisnika sa sjednice Zajedni ke komisije od 11. 11. 2002.

2. Rješavanje po zahtjevima za tuma enje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Prihva a se zapisnik sa sjednice Zajedni ke komisije od 11. 11. 2002.

Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tuma enje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

1. Na upit Ministarstva financija, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Kako je posvojenje poseban oblik obiteljsko pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez
odgovaraju e roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogu uje roditeljstvo te posvojitelji
posvojenjem stje u pravo na roditeljsku skrb ( l. 122. Obiteljskog zakona), to se posvojitelj i
posvojenik u smislu lanka 44. stavka 1. alineje 3. Kolektivnog ugovora smatraju roditeljem
odnosno djetetom, pa službenik ili namještenik ili njegova obitelj ima pravo na pomo  u
slu aju smrti posvojitelja odnosno posvojenika iz navedenog lanka Kolektivnog ugovora.



2. Na upit Ministarstva vanjskih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji pripada službeniku ili namješteniku ako zbog
mjesta stalnog rada, razli itog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji i ako
je:

a) bio primljen u službu u mjesto rada u koje i iz kojeg nije mogao svakodnevno dolaziti i
vra ati se iz mjesta prebivališta obitelji, ili

b) ako je tijekom službe u tijelu državne vlasti temeljem odredaba l. 97. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima, ili odredbama drugog zakona, bio premješten u drugo mjesto
rada.

U slu aju da je pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji po odredbama nekog drugog
zakona ili op eg akta regulirano na na in koje je povoljnije za službenika ili namještenika
primijenit e se odredbe istih ( l. 3. Kolektivnog ugovora) i obrnuto ako su nepovoljnije
primijenit e se odredbe Kolektivnog ugovora ( l. 7. a Zakona o radu).

Pod pojmom obitelj u smislu lanka 48. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se životna
zajednica žene i muškarca (brak) sa ili bez djece kao i životna zajednica neudane žene i
neoženjenog muškarca (izvanbra na zajednica) koja je trajala duže pod uvjetom da imaju
zajedni ko dijete, te da obje životne zajednice imaju istu adresu stanovanja odnosno
prebivalište.

Djeca se smatraju lanom obitelji dok se nalaze na redovnom školovanju.

3. Na upit Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Pod mjestom stanovanja u smislu l. 49. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se prebivalište
ili boravište službenika ili namještenika.

Boravište službenika ili namještenika dokazuje se potvrdom Policijske uprave o boravištu.

4. Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Za razliku od onih službenika i namještenika koji koriste samo mjesni javni prijevoz i imaju
pravo na naknadu troškova u visini cijene godišnje karte ( l.49. st. 1. Kolektivnog ugovora
), službenik ili namještenik koji ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla
me umjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjese ne karte (
l. 49. st. 2.) nema pravo na naknadu troškova prijevoza za vrijeme kada se nalazi na

bolovanju dužem od mjesec dana ili godišnjem odmoru u trajanju dužem od mjesec dana. Ovo
iz razloga što se navedenim službenicima i namještenicima ispla uje naknada troškova
prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjese ne karte. Oni službenici i namještenici
kojima se ispla uje naknada troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni



pojedina ne karte ( u slu ajevima kada ne postoji mjese ne karta javnog prijevoznika)
nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dane kada su na bolovanju ili godišnjem
odmoru i to bez obzira na trajanje bolovanja ili godišnjeg odmora.

Ako je službeniku ili namješteniku koji koristi bolovanje u trajanju dužem od mjesec dana a
koji ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla me umjesnim javnim
prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjese ne karte, obzirom na l. 49. st.
4. kojim je propisano da se naknada troškova prijevoza ispla uje unaprijed i to najkasnije
posljednjeg dana u mjesecu za idu i mjesec, ve  ispla ena naknada, jedan mjesec ne e mu se
isplatiti naknada troškova prijevoza. Isto tako onim službenicima i namještenicima kojima se
ispla uje naknada troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni pojedina ne
karte ne e se isplatiti naknada troškova prijevoza za dane provedene na bolovanju, odnosno
prilikom obra una naknade za slijede i mjesec odbit e im se cijena pojedina ne karte za te
dane.

5. Na upit Trgova kog suda u Varaždinu, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i
namještenici u kojima nije, zbog veli ine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na na in
da se visina izra unava prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz,
me utim to pravo ne ostvaruju oni službenici i namještenici koji nemaju stvarne troškove
prijevoza uslijed male blizine mjesta stanovanja i mjesta rada.

Službenicima i namještenicima ispla uju se troškovi mjesnog i me umjesnog prijevoza ako je
uobi ajeno da sa stanice me umjesnog prijevoza treba (mora) koristiti i mjesni prijevoz do
mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak korištenja navedenog prijevoza, a ako zbog
veli ine mjesta nije organiziran javni prijevoz naknada troškova mjesnog prijevoza
izra unava se prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz.

6. Na upit Markovi  Milice, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Dopisom odgovoriti podnositelju upita da ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini
stvarnih izdataka prema cijeni pojedina ne karte javnog prijevoznika.

7. Na upit Ministarstva pravosu a, uprave i lokalne samouprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Bolovanjem u smislu l. 45. st. 1. al. 1. Kolektivnog ugovora smatra se i bolovanje uslijed
komplikacija u trudno i.

8. Na upit Sindikalne podružnice Op inskog suda u Donjem Miholjcu, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK



Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se ispla uje naknada pla e
u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu ( l. 10. st. 1. Kolektivnog ugovora),
odnosno u visini prosje ne mjese ne pla e ispla ene mu u prethodna tri mjeseca ako mu je
narav posla da mora raditi prekovremeno ili no u ili nedjeljom ili blagdanom odnosno
zakonom predvi enim neradnim danom ( l.10. st. 2. Kolektivnog ugovora), pri emu se pod
pla om podrazumijeva umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je
službenik, odnosno namještenik raspore en i osnovice za izra un pla e, uve an za 0,5% za
svaku godinu radnog staža sukladno l. 108. st. 1. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima.

Službenicima i namještenicima ispla uju se troškovi mjesnog i me umjesnog prijevoza ako je
uobi ajeno da sa stanice me umjesnog prijevoza treba (mora) koristiti i mjesni prijevoz do
mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak korištenja navedenog prijevoza, a ako zbog
veli ine mjesta nije organiziran javni prijevoz naknada troškova mjesnog prijevoza
izra unava se prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz.

9. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zavora u Splitu, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Pod «osnovnom pla om ostvarenoj u mjesecu neposredno prije nego je zapo eo s
bolovanjem» ( l. 41. Kolektivnog ugovora) podrazumijeva se osnovna pla a službenika ili
namještenika bez dodataka.

U slu aju bolovanja preko 42 dana zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu službeniku i
namješteniku pripada naknada u 100% iznosu osnovne pla e bez obzira na visinu refundacije
naknade od strane HZZO, što zna i da razliku naknade do 100% iznosa snosi poslodavac.

Službenici i namještenici, koji žive u gradu gdje ne postoji godišnja karta javnog prijevoznika
te im se naknada troškova prijevoza ispla uje u visini cijene mjese ne karte javnog
prijevoznika, odnosno ne ispla uje im se 1/12 cijene godišnje karte, ne ostvaruju pravo na
naknadu za prijevoz u vrijeme kada se nalaze na godišnjem odmoru i kada su na bolovanju,
službenom putu ili na korištenju slobodnih dana cijeli kalendarski mjesec. U slu aju
bolovanja, službenog puta ili korištenja slobodnih dana u trajanju kra em od cijelog
kalendarskog mjeseca službeniku ili namješteniku ne odbija se naknada za prijevoz za te dane
odnosno ima pravo na punu mjese nu naknadu putnih troškova.

10. Na upit Carinske uprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

l. 39.

Podnositelju upita odgovoriti kao pod Ad. 2. to kom 27. Zapisnika od 15 04. 2002.

l. 47. i 48.

Podnositelju upita odgovoriti kao pod Ad. 2. to kom 2. Zapisnika od 11. 11. 2002., te
konkretno odgovoriti da nemaju pravo na terenski dodatak ve  pravo na naknadu za odvojeni
život od obitelji, a koja se ispla uje u visini i na na in propisan Odlukom o visini dnevnice za



službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog
prora una.

11. Na upit Ministarstva vanjskih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Dopisom odgovoriti podnositelju upita da imenovani državni službenici imaju pravo na
isplatu jubilarne nagrade sukladno l. 51. Kolektivnog ugovora.

12. Na upit Državnog inspektorata, Podru ne jedinice Split, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Sukladno lanku 49. stavku 5. Kolektivnog ugovora pravo na naknadu troškova u mjestu
prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i namještenici u kojima nije, zbog
veli ine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na na in da se visina izra unava u visini
cijene godišnje karte javnog prijevoza prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni
prijevoz, me utim to pravo ne ostvaruju oni službenici i namještenici koji nemaju stvarne
troškove prijevoza uslijed male blizine mjesta stanovanja i mjesta rada.

13. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zatvora u Puli, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Kada službenik s jedne strane izbiva sa radnog mjesta zbog obnašanja dužnosti u tijelima
lokalne samouprave raznim nadzornim odborima i sl. a s druge strane se ukazuje potreba za
prekovremenim radom na njegovom radnom mjestu, Zajedni ka komisija je mišljenja da se
istom ne mogu priznati prekovremeni sati ve  ih treba kompenzirati sa satima izbivanja sa
radnog mjesta.

U slu aju izbivanja službenika zbog rada u sindikalnim organizacijama isti ima pravo na
naknadu pla e za puno radno vrijeme sukladno l. 71. i 72. Kolektivnog ugovora.

Odgovoriti podnositelju upita da Zajedni ka komisija nije nadležna za tuma enje Zakona o
državnim službenicima i namještenicima.

14. Na upit Sindikata pravosudne policije Hrvatske, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Sukladno l. 5. Kolektivnog ugovora puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati
tjedno a koje se raspore uje u 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka. Sukladno l.8.
Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48
sati neprekidno, odnosno tjedni odmor subotom i nedjeljom. Iznimno ako je prijeko potrebno
da službenik ili namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, osigurava mu se korištenje
tjednog odmora tijekom sljede eg tjedna, me utim ako isti radi potrebe posla ne može
koristiti tjedni odmor tijekom sljede eg tjedna, može ga koristiti naknadno prema odluci
neposredno nadre enog službenika ili namještenika tijela državne vlasti.



U odnosu na konkretan upit potrebno je odgovoriti da službenici pravosudne policije u
cijelosti imaju sva prava navedena u l. 5. i l. 8. Kolektivnog ugovora, odnosno da imaju
pravo na 40 satno radno vrijeme tjedno kao i pravo na dane tjednog odmora.

l. 47. i 48.

Podnositelju upita odgovoriti kao pod Ad. 2. to kom 2. Zapisnika od 11. 11. 2002., te
konkretno odgovoriti da nemaju pravo na terenski dodatak ve  pravo na naknadu za odvojeni
život od obitelji.

15. Na upit Marine Uzelac, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Službenik ili namještenik koji je u teku oj godini zapo eo koristiti porodiljni dopust a koristi
godišnju kartu za prijevoz nema pravo na godišnju kartu za narednu godinu ve  pravo na
mjese nu naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte nakon završetka
porodiljnog dopusta, odnosno nakon povratka na rad.

16. Na upit Damira So o, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Dodaci na pla u iz l. 39. Kolektivnog ugovora me usobno se ne isklju uju što zna i da u
slu aju prekovremenog rada subotom, nedjeljom ili no u službenik ili namještenik ima pravo
na dodatak na pla u i za prekovremeni rad i za rad subotom, nedjeljom ili no u ali za stvarno
odra ene sate.

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da s obzirom da je puno radno vrijeme 40 sati tjedno
i da se svaki daljnji ostvareni radni sat smatra prekovremenim da za ostvarene sate rada u
nedjelju, no u ima pravo na dodatak na pla u za rad nedjeljom, za rad no u i za prekovremeni
rad iz l. 39. st. 1. Kolektivnog ugovora.

17. Na upit Zvonimira Škari , jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Službenik ili namještenik koji nije radio na blagdan ima pravo na naknadu pla e za taj dan a
onaj koji je rado na blagdan ima pravo na pla u uve anu za 150%.

18. Na upit Ministarstva pomorstva i veza, jednoglasno je donijet

ZAKLJU AK

Otpremnina iz l. 43. i otpremnina iz l. 59. Kolektivnog ugovora me usobno se isklju uju,
što zna i da onaj službenik ili namještenik kojem je prestala služba istekom roka u kojem je
bio na raspolaganju, odnosno kojem je prestao radni odnos zbog poslovnog ili osobno
uvjetovanog otkaza temeljem ega je primio otpremninu, nema pravo na otpremninu zbog
odlaska u mirovinu.



Dovršeno u 14. sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNI KE KOMISIJE

Nenad Vukovi


