
                PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 
101/98., 15/00., 117/01., 199/03., 30/04. i 77/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj ________ 2010. godine donijela 

 

ODLUKU 

O  ISPLATI DRUGOG DIJELA BOŽIĆNICE ZA 2009. GODINU 

 

 

I. 

Drugi dio božićnice za 2009. godinu državnim će se službenicima i namještenicima, te  
službenicima i namještenicima u javnim službama isplatiti u ožujku 2010. godine, u iznosu od  
625,00 kuna neto.  

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u Narodnim novinama. 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb,   

              PREDSJEDNICA 

        Jadranka Kosor, dipl. iur. 

 
 
 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 
 
 
Člankom 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ugovorne strane su 
sporazumne da će Vlada službeniku i namješteniku isplatiti godišnju nagradu za božićne 
blagdane, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. O visini božićnice Vlada i sindikati 
pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time da, 
ako se dogovor ne postigne, božićnica iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata 
božićnice u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata. 

Člankom 69. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za 
božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica). O visini božićnice Vlada Republike 
Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga 
Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, osnovica za božićnicu iznosi 
najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem 
ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata. 

Sporazumom sklopljenim sa sindikatima državnih i javnih službi od 29. lipnja 2007. godišnja 
nagrada za božićne blagdane (božićnica) utvrđena je u iznosu od 1.250,00 kuna neto. 

Zbog posljedica negativnih utjecaja globalne krize na hrvatsko gospodarstvo te s obzirom na  
financijsku situaciju, odgovornost Vlade Republike Hrvatske je bila prilagoditi fiskalnu 
politiku takvim okolnostima.  

Stoga je Vlada Republike Hrvatske 17. prosinca 2009. donijela Odluku o isplati nagrade za 
božićne blagdana (božićnici) u iznosu od 625,00 kuna neto.  
 
Radi ispunjenja obveze iz kolektivnih ugovora i sporazuma sklopljenih sa sindikatima 
predlaže se donošenje ove Odluke kojom bi se nagrada za božićne blagdane (božićnica) 
državnim službenicima i namještenicima i službenicima i namještenicima u javnim službama 
u ožujku  2010. isplatila u iznosu od 625,00 kuna neto.  

 

. 

 


