
Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje 
primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 
/ Zapisnik od 26. veljače 2002. 

ZAPISNIK 
sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene 
Koletivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 26. veljače 
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. 
Nakon uvodne rasprave usvojen je: 
DNEVNI RED 
1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Zajedničke komisije, 
2. Donošenje Pravilnika o radu Zajedničke komisije, 
3. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora. 
Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Za predsjednika Zajedničke komisije izabran je Nenad Vuković, a za zamjenika 
predsjednika Sanda Pipunić. 
Ad. 2. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Donosi se Pravilnik o radu Zajedničke komisije. 
Ad. 3. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako 
slijedi: 
• Na upit Hrvatskog liječničkog sindikata,broj: 0040-001/02. od 4. veljače 2002. 

jednoglasno je donijet 
ZAKLJUČAK 

Za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 
javnim službama nije nadležna ova komisija, već Zajednička komisija za 
tumačenje odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 
javnim službama, koja djeluje pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi, te se 
predmetni upit proslijeđuje navedenom ministarstvu, odnosno nadležnoj komisiji. 
2. Na upit Ministarstva financija, klasa: 121-04/02-01/1 od 7. veljače 2002. 



jednoglasno je donijet 
ZAKLJUČAK 

Pod pojmom «obitelj» u kontekstu odredbe članka 48. Kolektivnog ugovora 
podrazumijevaju se: supružnici, djeca i roditelji koji žive u zajedničkom 
domačinstvu. 
3. Na upit Općinskog suda u Splitu, broj: Su-8-126/02 od 28. siječnja 2002. 
jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Smjenski rad podrazumijeva naizmjenični rad u različitim smjenama, a dodatak na 
plaću za smjenski rad iz članka 39. stavka 1. alineje 5. Kolektivnog ugovora 
službenik ili namještenik ostvaruje samo za stvarno odrađene sate za rad 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. 
4. Na upit MUP-a, PU Karlovac, broj: 511-05-05/2-2-347/97-02 od 31. siječnja 
2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Pravo na naknadu putnih troškova imaju službenici i namještenici koji koriste 
prijevoz za odlazak i dolazak s radnog mjesta. 
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 iznosa mjesečne naknade za mjesni prijevoz i 
stvarnih troškova prijevoza podmiruje sam. 
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. 
Ukoliko, u mjestu u kojem službenik ili namještenik obavlja svoj redovni posao, 
nema godišnje karte za mjesni prijevoz, službeniku ili namješteniku osigurava se 
mjesečna karta ili naknada u visini mjesečne karte, ovisno o njegovom izboru. 
Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i 
službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski 
javni prijevoz, na način da se visina izračunava prema najbližem mjestu u kojem 
je organiziran javni prijevoz. 



Službenicima i namještenicima isplaćuju se troškovi mjesnog i međumjesnog 
prijevoza ako je uobičajeno da sa stanice međumjesnog prijevoza treba (mora) 
koristiti i mjesni prijevoz do mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak 
korištenja navedenog prijevoza. 
5.Na upit Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, klasa: UP/I-112-
02/02-01/04 od 7. veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima 
(članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni 
odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije 
se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina 
pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, 
općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave 
na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u 
samoupravnim interesnim zajednicama svih razina. 
6.Na upit Ureda župana Šibensko-kninske županije, klasa: 121-15/02-01/1 od 13. 
veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Pravo na pomoć (članak 45. Kolektivnog ugovora) službenik, namještenik ili 
njegova obitelj mogu ostvariti kumulativno (alineja 1. 2. i 3) i više puta u jednoj 
kalendarskoj godini (alineja 2. i 3.), ali u visini jedne proračunske osnovice 
godišnje. 
7.Na upit Državnog ureda za reviziju, klasa: 121-05/02-01/1 od 4. veljače 2002. 
jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Pravo na naknadu putnih troškova imaju službenici i namještenici koji koriste 
prijevoz za odlazak i dolazak s radnog mjesta. 
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 iznosa mjesečne naknade za mjesni prijevoz i 
stvarnih troškova prijevoza podmiruje sam. 
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. 
Ukoliko, u mjestu u kojem službenik ili namještenik obavlja svoj redovni posao, 
nema godišnje karte za mjesni prijevoz, službeniku ili namješteniku osigurava se 
mjesečna karta ili naknada u visini mjesečne karte, ovisno o njegovom izboru. 
Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i 
službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski 
javni prijevoz, na način da se visina izračunava prema najbližem mjestu u kojem 
je organiziran javni prijevoz. 
Službenicima i namještenicima isplaćuju se troškovi mjesnog i međumjesnog 
prijevoza ako je uobičajeno da sa stanice međumjesnog prijevoza treba (mora) 
koristiti i mjesni prijevoz do mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak 
korištenja navedenog prijevoza. 
. 
8.Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zatvora u Puli, klasa: 121-01/02-01/01 od 8. 
veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Službenik ili namještenik može ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja 
dužeg od 90 dana ostvarenog nakon 01.01.2002., odnosno od dana primjene novog 
Kolektivnog ugovora. 
9. Na upit Državnog hidrometeorološkog zavoda, klasa: 121-05/02-01/09 od 5. 
veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Podnositelju upita treba odgovoriti kao pod točkom 7. ovog zapisnika. 
10. Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave, klasa: 120-01/02-01/227 od 1. 
veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Službeniku ili namješteniku koji je radio na blagdan u nedjelju osnovna plaća 
uvečat će se za 150% (članak 39. stavak 3. Kolektivnog ugovora). 
11.Na upit Kaznenog zavoda u Glini, klasa: 121-05/02-01/1 od 28. siječnja 2002. 
jednogasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Podnositelju upita treba odgovoriti kao pod točkom 7. ovog zapisnika. 
12. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Vukovarsko-
srijemske županije, od 7 siječnja 2002. jednoglasni je donijet 

ZAKLJUČAK 
Podnositelju upita treba odgovoriti kao pod točkom 7. ovog zapisnika. 
13. Na upit Zavoda za unapređivanje školstva od 29. siječnja 2002. jednoglasno je 
donijet 

ZAKLJUČAK 
Sudjelovanje na stručnom skupu subotom i nedjeljom ne smatra se 
prekovremenim radom u smislu članka 39. Kolektivnog ugovora, već službenim 
putom, te službenici i namještenici ne mogu s tog osnova koristiti slobodne dane 



(stavak 4. istog članka). 
14. Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-53-84730/2-01 od 
24.siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Pravo na pomoć u slučaju smrti člana obitelji koji je preminuo u 2000. godini 
službenik ili namještenik ostvaruje na temelju starog Kolektivnog ugovora(«NN», 
BROJ: 42/00). Novi Kolektivni ugovor primjenjuje se samo na slučajeve nastale od 
dana primjene istog, odnosno od 1. siječnja 2002. 
15. Na upit Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, klasa: 020-01/02-
01/01 od 31. siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Za ostvarivanje prava iz članka 62. Kolektivnog ugovora bitno je da službeniku ili 
namješteniku nedostaju najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu 
mirovinu pri čemu nije od utjecaja po kojem osnovu istu ostvaruju, odnosno da li 
temeljem članka 30., 178. ili 179. Zakona o mirovinskom osiguranju. 
16. Na upit Biserke Bulić, od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Tumačenje članka 51. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu. 
17. Na upit Prekršajnog suda u Vinkovcima, broj: PS-1/02 od 22. siječnja 2002. 
jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Službenici i namještenici, koji pješače više od tri stanice do radnog mjesta i nazad 
u mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz, ali isti nije prilagođen svim 
službenicima i namještenicima, imaju pravo na cijenu karte mjesečnog prijevoza 
sukladno članku 49. Kolektivnog ugovora. 
18. Na upit Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, klasa: 023-01/02-01/02 od 24. 
siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Za tumačenje članka 49. Koektivnog ugovora odgovoriti podnositelju upita kao pod 
točkom 4. zapisnika. 
Pod «ostali članovi obtelji» u smislu članka 27. stavka 1. alineja 4. smatraju se 
braća, sestre, baka i djed, te roditelji supružnika. 
19. Na upit Ministarstva financija, klasa: 120-01/02-01/1 od 24. siječnja 2002. 
jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Podnositelju upita odgovoriti kao pod točkom 8. zapisnika. 
20. Na upit Anđelke Krejačić od 23. siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Tumačenje članka 64. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu. 
21. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Vukovarsko-
srijemske županije, od 8. siječnja 2002. jednoglasni je donijet 



ZAKLJUČAK 
Za obračun naknada temeljem ostvarenih prava iz članaka 43., 44. i 45. 
Kolektivnog ugovora primjenjuje se proračunska osnovica. 
22. Na zamolbu Mie Jurak od 11. veljače 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Dopisom obavijestiti podnositelja zamolbe da Zajednička komisija nije nadležna 
za rješavanje o postojanju ili nepostojanju te o opsegu pojedinačnih prava i da o 
pojedinačnim pravima iz Kolektivnog ugovora odlučuje poslodavac. 
23. Na upit Biserke Rogić od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet 

ZAKLJUČAK 
Tumačenje članka 51.. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu. 
Dovršeno u 14. sati. 
  

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE 
 

Nenad Vuković 
	  


