
ZAPISNIK 
 
sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za 
državne službenike i namještenike, održane 02. prosinca 2005. godine u Središnjem državnom uredu za 
upravu. 
 
Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,  
   Mario Akmačić, Nezavisni sindikat MUP-a 

Darko Crnković, Sindikat policije Hrvatske, 
Snježana Matijašec, Ministarstvo financija, 
Jadranka Galić, Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Sanda Pipunić, Središnji državni ured za upravu, 

 
Ostali nazočni: Vesna Šiklić Odak, Središnji državni ured za upravu, 
    
Započeto u 12,00 sati. 
 
Nakon uvodne rasprave usvojen je: 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Tumačenje čl. 55. Kolektivnog ugovora 
2. Tumačenje čl. 52. Kolektivnog ugovora (međumjesni prijevoz)  

 
 
 
Ad.1. Nakon provedene rasprave jednoglasno su donijet  
 

ZAKLJUČAK 
 

Sukladno članku 55. stavku 1. Kolektivnog ugovora državni službenik odnosno namještenik ima 
pravo na dar za djecu u prigodi Dana svetog Nikole u iznosu od 400,00 kn za svako dijete do 15 
godina starosti (dijete koje na dan 06. 12. tekuće godine nije navršilo 15 godina), neovisno o tome gdje 
je zaposlen drugi roditelj djeteta (u privatnom sektoru, javnoj službi i dr.) i neovisno o tome koji od 
roditelja ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na 
dohodak.  

Izuzetak od toga propisan je u članku 55. stavku 3. Kolektivnog ugovora - ako su oba roditelja 
državni službenici odnosno namještenici sredstva za dar u prigodi Dana Sv. Nikole isplaćuju se samo 
jednom od roditelja, prema njihovu dogovoru (dakle, neovisno o tome koji od roditelja ostvaruje pravo 
na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak, odnosno 
neovisno o tome po kojem je roditelju dijete zdravstveno osigurano). 
 
 
Ad.2. Nakon provedene rasprave, uz jedan glas „protiv“ i pet glasova „za“ donijet je  
 

ZAKLJUČAK 
 



 2 

Sukladno članku 52. stavku 6. Kolektivnog ugovora službenik odnosno namještenik ima pravo na 
naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih 
izdataka cijene mjesečne, odnosno pojedinačne karte. Ima li službenik odnosno namještenik pravo na 
naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih 
izdataka cijene mjesečne karte ili pojedinačne karte, ovisi o tome da li je kupio mjesečnu kartu za taj 
mjesec ili nije i to:  
 

1. službenik odnosno namještenik koji je kupio mjesečnu kartu (za međumjesni javni prijevoz) ima 
pravo naknadu troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka cijene mjesečne karte, s tim da nema pravo 
na naknadu troškova međumjesnog prijevoza za kalendarski mjesec u kojem nije radio nijedan dan, 
neovisno o razlozima; 
 

2. službenik odnosno namještenik koji nije kupio mjesečnu kartu (za međumjesni javni pr ijevoz) ima 
pravo naknadu troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka, prema cijeni pojedinačne karte, razmjerno 
broju dana u mjesecu provedenih na poslu (cijena pojedinačne karte u dva smjera – za dolazak na 
posao i vraćanje s posla – pomnožena brojem dana kada je službenik odnosno namještenik radio), što 
znači da u tom slučaju službenik odnosno namještenik nema pravo na naknadu troškova međumjesnog 
prijevoza za dane kada nije radio, neovisno o razlozima (dan odmora kod rada u turnusu, godišnji 
odmor, bolovanje i dr.)  
 
 
Dovršeno u 13 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE 
 

Sanda Pipunić 


