
PRIJEDLOG 
 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

 _______ 2018. godine donijela 
 

 

 

Z A K L J U Č A K  

1. Prihvaća se Nacrt izmjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u 

tekstu koji je dostavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava aktom KLASA: 

110-03/18-01/02, URBROJ: 524-03-02/1-18-5 od 26. siječnja 2018. godine. 

2. Ovlašćuje se mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, za potpisivanje 

Izmjena Kolektivnog ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka. 

3. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti 

Pregovarački odbor sindikata. 
 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 
 

Zagreb, 
 

 

PREDSJEDNIK 
 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E  

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 112/2017, u 

nastavku: Kolektivni ugovor) sklopljen je 9. studenoga 2017. između Vlade Republike Hrvatske 

i reprezentativnih sindikata državnih službi. U članku 109. Kolektivnoga ugovora ugovorne 

strane su se suglasile da  ako Vlada Republike Hrvatske sa sindikatom javnih službi ugovori 

materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, ta prava će se 

jednako primjenjivati i na državne službenike i namještenike. 

Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne i službenike i namještenike (Narodne novine, broj 

128/2017, u nastavku: TKU), koji je Vlada Republike Hrvatske 7. prosinca 2017. godine 

sklopila sa reprezentativnim sindikatima javnih službi, određena prava zaposlenika ugovorena 

su povoljnije te bi ih slijedom Kolektivnoga ugovora trebalo primjenjivati kao povoljnija i na 

državne službenike i namještenike. Radi izjednačavanja položaja svih zaposlenih u državnoj i 

javnim službama za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom 

proračunu, odnosno, riznici prema posebnom propisu, te postizanja pravne sigurnosti i 

omogućavanja boljih uvjeta za rad Povjerenstva za tumačenje Kolektivnoga ugovora, potrebno 

je na jednak način uskladiti odredbe Kolektivnoga ugovora s odredbama TKU, a koje su isto 

ugovoreno pravo regulirale povoljnije za zaposlenike, a radi se o slijedećim pravima: 

- dodatak za znanstveni stupanj ostvaruju svi službenici neovisno da li je isti u funkciji 

radnog mjesta ili nije, 

-  naknada za bolovanje do 42 dana od 85% izračunavat će se, ne kao do sada od osnovne 

plaće, već od isplaćene plaće u prethodna tri mjeseca, 

- naknada za troškove prijevoza, koja se s dosadašnjeg iznosa od 0,75 kuna po 1 kilometru 

utvrđuje u iznosu od 1,00 kuna,  

- pravo na sistematski pregled će zaposleni stariji od 50 godina ostvarivati svake 2 godine. 

Ujedno su ovim izmjenama ispravljene  pogreške u tekstu sklopljenoga ugovora nastale u 

prijepisu. 

 

Reprezentativni sindikati koji djeluju u državnim službama, potpisnici Kolektivnog ugovora su 

9. siječnja 2018. godine uputili zahtjev za pokretanje pregovora o sklapanju izmjena 

Kolektivnog ugovora, a Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2018. 

godine imenovala svoj pregovarački odbor, čime su stvoreni uvjeti za pregovore o sklapanju 

Izmjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 

 

Sva tri reprezentativna sindikata, potpisnika Kolektivnog ugovora odnosno Sindikat policije 

Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i 

lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, prihvaćaju tekst Nacrta izmjena 

kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, što su potvrdili parafirajući tekst 

Nacrta. 

 



Stoga, u cilju osiguranja ostvarivanja i očuvanja prava zaposlenih u državnim službama te 

njihovo ujednačavanje s pravima službenika i namještenika u javnim službama, Pregovarački 

odbor za pregovore o sklapanju izmjena kolektivnog ugovora za državne službenike i 

namještenike, predlaže Vladi Republike Hrvatske da prihvati Nacrt izmjena kolektivnog 

ugovora za službenike i namještenike u javnim službama u predloženom sadržaju. 

 

Zaključkom se ujedno predlaže ovlastiti ministra rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marka 

Pavića za potpisivanje izmjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te se 

predlaže zadužiti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti 

Pregovarački odbor sindikata, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Izmjena kolektivnog 

ugovora za državne službenike i namještenike. 

 

 

 

 

 

 

 
 


