
Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog 
ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 7. ožujka 2002. 

 
ZAPISNIK 

 
sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Koletivnog ugovora 
za državne službenike i namještenike, održane 07. ožujka 2002. godine u Ministarstvu pravosuđa, 
uprave i lokalne samouprave. 
Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, 
Vlado Rebić, Nezavisni sindikat MUP-a, 
Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske, 
Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 
Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, 
Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, 
 
Ostali nazočni: Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, 
Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. 
Započeto u 10 sati. 
Nakon uvodne rasprave usvojen je: 
DNEVNI RED 
1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 26. 02. 2002. 
2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora. 
Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Prihvača se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 26. 02. 2002. 
Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi: 
• Na upit Meri Lovošević od 22. veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Neraspoređeni službenici i namještenici imaju pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za 
svaki navršeni mjesec dana rada ako im radni odnos prestaje prije 01. srpnja (članak 14. stavak 
1. alineja 3. Kolektivnog ugovora). 
Člankom 23. Kolektivnog ugovora ne određuje se trajanje godišnjeg odmora, već pravo 
službenika i namještenika, da u slučaju prestanka službe odnosno rada zbog prelaska na rad k 
drugom poslodavcu, iskoriste godišnji odmor na koji su stekli pravo u tijelu državne vlasti u 
kojem im prestaje služba odnosno rad. 
 
2. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Podružnica carinarnica Osijek, 
klasa: 006-01/01-02/9 od 15. veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
2.1.Zajednička komisija nije nadležna za tumačenje Zakona o carinskoj službi. 
2.2.Pravo na terenski dodatak iz članka 47. Kolektivnog ugovora ne odnosi se na službenike i 
namještenike koji su privremeno ili trajno premješteni u drugo mjesto rada različitog od 
prebivališta. 
2.3.Službenik ili namještenik ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta 
stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji. 
3. Na upit Stjepana Andrašić, jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 



Tumačenje odredbi članka 35. i 41. Kolektivnog ugovora od strane Carinske uprave, Središnjeg 
ureda je točno.Naime, ako je službenik ili namještenik odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 
dana, pripada mu naknada plaće najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaće ostvarene u 
mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem ( članak 41. stavak 1. Kolektivnog 
ugovora ), a osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža ( 
članak 35. stavak 2. Kolektivnog ugovora ). 
4. Na upit Ministarstva obrane, Uprave za obranu Krapina, klasa: 113-03/02-01/01 od 18. siječnja 
2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Pravo na uvećanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 15. stavka 1. točke 4. alineje 1. 
Kolektivnog ugovora ostvaruju oba roditelja, neovisno o tome koji roditelj ostvaruje pravo na 
osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema članku 52. stavku 3. Zakona o porezu na 
dohodak. 
Službenik ili namještenik ima pravo na plaćeni dopust od dva dana kao dobrovoljni davatelj krvi 
(članak 27. stavak 1. alineja 7. Kolektivnog ugovora ) za svako davanje krvi u tijeku godine. 
5.Na upit Mirande Hrvatin iz Rovinja, jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Pravo na novčana sredstva za dar u prigodi Dana sv. Nikole ima roditelj za svako njegovo dijete 
do 15. godina starosti, koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji 
prema Zakonu o porezu na dohodak (članak 52. stavak 3. Kolektivnog ugovora ). 
6.Na upit Irene Vlaškovac od 13. 02. 2002., jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Službeniku ili namješteniku može se na njegov zahtjev odobriti plaćeni dopust za pripremanje i 
polaganje ispita i to najviše do 7 radnih dana godišnje. 
7.Na upit Općinskog suda u Osijeku, jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Naknada putnih troškova svim službenicima i namještenicima, sukladno članku 49. stavku 1. i 
stavku 4. Kolektivnog ugovora, isplaćuje se na način da se isti, na početku godine za tekuću 
godinu, trebaju izjasniti o načinu,da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili 
da im se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte. 
Ukoliko službenik ili namještenik izabere da mu se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje 
karte, razliku mjesečne naknade za mjesni prijevoz i stvarnih troškova prijevoza podmiruje sam. 
8.Na upit Ministarstva znanosti i tehnologije, jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Smjenski rad podrazumjeva nazmjenični rad u različitim smjenama, a dodatak na plaću za 
smjenski rad iz članka 39. stavka 1. alineja 5. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik 
ostvaruje samo za stvarno odrađene sate u drugoj smjeni. U slučaju da službenik ili namještenik 
stalno radi u drugoj smjeni ne radi se o smjenskom radu i nema pravo na dodatak za smjenski rad 
u drugoj smjeni. 
Dodaci na plaću iz stavka 1. navedenog članka međusobno se ne isključuju. 
9. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Vukovarsko-srijemske županije, 
od 21. veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Kod isplate otpremnine službenicima i namještenicima u slučajevima propisanim člankom 59. 
stavkom 1. i 2. Kolektivnog ugovora kao osnovica za izračun otpremnine uzima se neto plaća. 
10. Na upit Trgovačkog suda u Zagrebu, broj:18-Su-290/02 od 28. siječnja 2002. jednoglasno je 
donijet 

ZAKLJUČAK 



Naknada putnih troškova svim službenicima i namještenicima, sukladno članku 49. stavku 1. i 
stavku 4. Kolektivnog ugovora, isplaćuje se na način da se isti, na početku godine za tekuću 
godinu, trebaju izjasniti o načinu,da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili 
da im se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte. 
Službenici i namještenici, kojima se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte, ne 
ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz u vrijeme kada se nalaze na godišnjem odmoru (imaju 
pravo na naknadu za 11 mjeseci godišnje) i kada su na bolovanju cijeli kalendarski mjesec. U 
slučaju bolovanja u trajanju kračem od cijelog kalendarskog mjeseca službeniku ili namješteniku 
ne odbija se naknada za prijevoz za dane koje je proveo na bolovanju, odnosno ima pravo na 
punu mjesečnu naknadu putnih troškova. 
Službenicima i namještenicima kojima je osigurana godišnja karta za prijevoz ne odbija se 
naknada za vrijeme bolovanja. 
11.Na upit Državnog hidrometeorološkog zavoda, Radarski centar Osijek, od 4. listopada 2001. 
jednogasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Službeniku i namješteniku koji je radio na blagdan i u nedjelju osnovna plaća uvečat će se za 
150% (članak 39. stavak 3. Kolektivnog ugovora ). 
12. Na upit Trgovačkog suda u Zagrebu, broj:18-Su-290/02 od 28. siječnja 2002. jednoglasno je 
donijet 

ZAKLJUČAK 
Ostvarenje prava iz članka 64. Kolektivnog ugovora odnosi se isključivo na invalide, čija 
invalidnost je nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. 
13. Na upit Biserke Bulić, od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Tumačenje članka 51. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu. 
  
14. Na upit Biserke Rogić od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Tumačenje članka 51.. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu. 
15. Na upit Anđelke Krejačić, jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Ostvarenje prava iz članka 64. Kolektivnog ugovora odnosi se isključivo na invalide, čija 
invalidnost je nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. 
Ako je službeniku ili namješteniku utvrđena invalidnost u određenom postotku zbog ozljede na 
radu ili profesionalne bolesti, to isti ostvaruje pravo iz navedenog članka samo u tom postotku. 
Dovršeno u 14. sati. 
  

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE 
 

Nenad Vuković 
	  


