
Zagreb, 3. siječnja 2018. 
Ur. broj: 2/18. 

MOLIMO STAVITI NA OGLASNU PLOČU! 
MOLIMO PROČITATI NA OTPREMAMA SLUŽBE! 

MOLIMO UVESTI U KNJIGU FAXA! 

 

 
- Č L A N O V I M A    S P H –  

- P O V J E R E N I C I M A    S P H – 
 

 
 

PREDMET: Primjena novih pravila o naknadi troškova prijevoza iz Temeljnog kolektivnog ugovora za 

službenike i namještenike u javnim službama 

- informacija, dostavlja se; 

 

VEZA:   Naš dopis Ur. broj 599/17. od 27. studenog 2017. 

  Naš dopis Ur. broj 631/17. od 8. prosinca 2017. 

  Naš dopis Ur. broj 633/17. od 8. prosinca 2017. 

  Naš dopis Ur. broj 657/17. od 18. prosinca 2017. 

 
 
Poštovani, 

 
nastavno na dopise iz veze, obavještavamo vas da s 1. prosincem 2017. godine vrijede nova i 

povoljnija pravila naknade troškova prijevoza.   
 
Glavne izmjene su: 

- ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza, 
naknada troškova  prijevoza po prijeđenom kilometru povećava se s 0,75 kn na 1,00 kn, 

 - mjesni javni prijevoz tj. „gradski“ pokaz prestaje se umanjivati za 25 % za one koji ne koriste javni 
prijevoz, već će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost 
kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili 
pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, a ne kao što je do sada bilo 
da se u ovakvom slučaju gleda što je povoljnije za poslodavca,   

- zaposlenicima s navršenom 61 godinom, ako im je udaljenost od njihovog prebivališta odnosno 
boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, poslodavac će nadoknaditi troškove prijevoza za kupljenu 
godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne kartu ako ne postoji mogućnost 
kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačnu kartu ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne 
karte, samo gdje takav prijevoz postoji, 

- također je definirano i da se ograničenje stanovanja od 2 km ne primjenjuje na zaposlenike koji 
imaju tjelesno oštećenje od 100 %, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60 %, a koje 
je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela. Navedeno je već i prije bilo regulirano kroz tumačenja zajedničke 
komisije. 

 
 Pravo na navedeno ostvaruju svi zaposleni u državnim službama od 1. prosinca 2017. godine. 
 



 
 
Također, napominjemo da je 28. prosinca 2017. godine održan sastanak između mr. sc. Marka Pavića, 

ministra rada i mirovinskog sustava i sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike na kojem je dogovoren način realizacije isplate naknade troškova prijevoza prema novim 
povoljnijim uvjetima. 

 
Isplata uvećane naknade troškova prijevoza očekuje se već ovaj mjesec zajedno s plaćom za mjesec 

prosinac 2017. godine koja se isplaćuje u siječnju 2018. godine (obzirom da se naknada troškova prijevoza 
isplaćuje jedan mjesec unatrag te će se u siječnju 2018. godine isplatiti za prosinac 2017. godine). Međutim, 
moguće je da ukoliko zbog određenih opravdanih razloga (npr. tehničke provedbe izmjene pojedinačnih 
odluka o visini putnih troškova i slično) naknada troškova prijevoza ne bude isplaćena već uz ovu plaću, 
razlika bi se u tom slučaju trebala isplatiti u narednom mjesecu. 

 
O novim informacijama pravodobno ćemo vas izvijestiti. 

 
 

S poštovanjem,  

 
Predsjednik SPH 
Dubravko Jagić 

 
 

 


